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MANTENTZE-LANAK 
 

Sarrera 

Gaur egun, pentsaezina da mantentze-lanen sail edo zerbitzurik gabeko enpresa bat, 

nahitaezkoa baita zerbitzu hori edozein jarduera industrialetan. Mantentze-lanen helburu 

garrantzitsuenetako bat da makinek izan ditzaketen matxurak prebenitzea eta, beraz, 

produkzio-prozesuaren etena saihestea.  

Mantentze-lanetako teknikariaren funtzio nagusiak 

Hauek dira, besteak beste, mantentze-lanetako teknikariaren funtzioak, atal elektrikoa eta 

mekanikoa aintzat hartuta: 

• Bere ardurapeko instalazioak zaintzea eta kondizio egokietan mantentzea. 

• Makinak eta instalazioak konpontzea, hondatzen direnean. 

• Ordezko materiala antolatzea. 

• Makinak eta instalazioak modernizatzea. 

• Muntaketa berrietan parte hartzea.  

• Ekipoen osagaiak hobetzea eta eguneratzea. 

• Aparatuak errentagarriagoak egitea. 

• Kanpoko enpresek egindako lanen segimendua egitea. 

• Makinen eta instalazio berriak onartzea. 

• Bere ardurapeko makinei eta instalazioei buruzko informazio guztia jasotzea eta 

artxibatzea. 

Eraginkorra izateko eta aipatutako helburuak lortzeko, mantentze-lanetako teknikariak ezaugarri 

hauek izan behar ditu: 

• Gizatasuna eta neke-gogoa. 

• Mantendu beharreko teknologien ezagutza teoriko eta praktiko egokia. 

• Etengabeko prestakuntza, aparatuak eta teknologiak behin eta berriz aldatzen direlako. 

• Egiten den lana baloratzea. 

• Gaitasun- eta trebakuntza-maila handiagoa lortzen laguntzeko ikastaro, mintegi eta 

gainerako guztietan parte hartzea. 

Profesional on bat egunean-egunean egiten da, prestakuntza egokiaren eta hobetzeko grinaren 

bidez. 

Izan ere, lanbide honetan etengabea da prestakuntza. Teknologia aldatu egiten da etengabe, 

eboluzionatu; beraz, ezagutzak eguneratu eta zabaldu egin behar dira etengabe. 

Mantentze-lanen definizioak eta motak  

Mantentze-lan esaten diogu makinen eta instalazioen funtzionamendu zuzena ziurtatzeko egiten 

den lan multzoari. Mantentze-lan mota hauek daude: 

a) Mantentze-lanen prebentzioa (hobekuntzako mantentze-lanak) 

b) Mantentze-lan prebentiboa. 

c) Mantentze-lan zuzentzailea. 

d) Mantentze-lan prediktiboa. 

Mantentze-lan mota horiek guztiak bata bestearen osagarri izan behar dute. 
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a) Mantentze-lanen prebentzioa (Hobekuntzako mantentze-lanak) 

− Mantentze-lanak murrizteko edo saihesteko azterketa eta jarduera multzoa da, eta erraztu 

egiten ditu nahitaezko mantentzeko-lanak.  

Hobekuntzako mantentze-lanak alderdi hauek kontuan hartuz lor daitezke: 

� Erabilera: makina bat edo instalazio bat gaizki erabiltzen bada, matxurak gerta daitezke, 

langilea hobeto prestatua balego saihestu litezkeenak. 

� Diseinua: funtsezkoa da, zenbat eta hobea izan diseinua mantentze-lan gutxiago beharko 

baitira eta, gainera, sistemaren funtzionamendu egokia ziurtatuko baita. Batzuetan, aldatu 

egin behar izaten dira ekipoetako zati batzuk mantentze-lan gehiegi egiten zaizkielako edo 

ez dutelako behar bezala funtzionatzen, eta horrek matxura ugari eragiten ditu. Adibidez, 

kojineteen ordez errodamenduak erabiliz gero, mantentze-lan gutxiago egin behar izaten 

da, eta eraginkorragoa da makina.  

Mekanismoak ahalik eta errazen muntatu behar dira, eta erraz iritsi behar da mantentze-

lanak behar dituzten zatietara. Ahal izanez gero, erraz ordeztu daitezkeen elementu 

normalizatuak erabiliko dira beti (1. irudia). 

Makina guztiek argibide-eskuliburu bat izan behar dute, non zehaztu behar baita nola egin 

behar den instalazioa eta nola egin behar diren gero mantentze-lanak. 

 

1. irudia. Elementu normalizatuen erabilera eta piezen zerrenda. 

b) Mantentze-lan prebentiboa 

Enpresetan egiten den mantentze-lanik garrantzitsuena da. Higadura saihesteko eta ekipoak eta 

instalazioak erabilera-kondizio ezin hobeetan izateko aldian-aldian egin behar den jarduera 

multzoa da (2. irudia).  

Mantentze-lan prebentiboaren maiztasuna erabakitzeko, kontuan hartu behar dira makinen 

zatien ezaugarriak, eta betiere fabrikatzailearen irizpideari jarraitu behar zaio. Hala, zati batzuek 

ordu gutxiren buruan beharko dute mantentze-lana, eta beste batzuek, berriz, askoz luzeago 

jardun dezakete mantentze-lanik behar izan gabe.  
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Mantentze-lan prebentiboko jarduera ugarien 

artean, hauek dira ohikoenak: garbiketa, lubrifi-

kazioa, funtzionamenduaren azterketa, konponke-

ten kontrola, eta abar. Lan horietako batzuk makina 

erabiltzen duen langileak berak egiten ditu, eta ez 

mantentze-lanetako taldeak. Halakoetan, langileak 

"mantentze-lan ohikoa" egiten du, hau da, makina 

edo ekipoa garbitzea, lubrifikatzea eta doitzea. 

Mantentze-lan prebentiboari esker, ekipoek eta 

instalazioek gehiago irauten dute, biltegiko stocka 

murrizten da, hobeto antolatzen da saileko lana eta 

kostu txikiagoa dute konponketek. 

Mantentze-la prebentiboko ohiko jardueretako bat 

lubrifikazioa da; hori egiteko, “koipeztatze-

programak” egin behar dira. 

Begien bistakoa da makinek behar bezala 

funtzionatzeko nahitaezkoa dela lubrifikatzea eta 

koipeztatzea. 

Koipeztatze-programa behar bezala egiteko, irizpide 

hauek errespetatu behar dira: 

 

2. irudia: Ibilgailu baten mantentze-lan 

prebentiboa nola egiten den ikusten dugu hemen. 

— Lubrifikatzaileek bateragarriak izan behar dute fabrikatzaileak adierazitakoekin, eta 

erabiltzen diren koipeak ahalik eta gehien bateratu behar dira beti. 

— Makinaren edo mekanismoaren arabera, lubrifikazioaren maiztasuna eta erabili beharreko 

koipe kantitatea zehaztu behar da. 

— Lubrifikazioa nola egin jakiteko, makinaren eskuliburua eta koipeztatze-puntuak jasotzen 

dituzten planoak kontsultatu behar dira. Puntu horietara iristeak, oro har, erraza izan 

behar du, makinan desmuntatze-lan garestirik egin beharrik gabe. 

— Koipe-kontsumo ezohikoak aztertu behar dira, horrek esan nahi baitu ekipoak koipea 

galtzen duela edo ez dela behar bezala funtzionatzen ari. 

c) Mantentze-lan zuzentzailea 

Mantentze-lan prebentibotik kanpo gelditzen diren matxura ezusteko eta bereziak konpontzeko 

jarduera guztiek osatzen dute mantentze-lan zuzentzailea. 

Mantentze-lan mota hau minimizatu edo desagerrarazi egin behar da. Garestiena da, 

konponketa-gastuak eragiteaz gain, produkzioa ustekabean geldiarazten baitu eta horrek 

kostuak baitakartza. 

Konponketak laburrak dira batzuetan, baina konplexuak beste batzuetan (3. irudia). 

 

3. irudia. Mantentze-lan zuzentzaileen adibide gisa, ardatz artekatu baten konponketa ikusten da irudian. Lehenengo, 

gainazal higatuak bete egiten dira; eta, gero, mekanizazioa egiten da, ardatza behar bezala uzteko. 
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d) Mantentze-lan prediktiboa 

Azkenaldian, gero eta gehiago aplikatzen da mantentze-lan mota hau; gerta daitezkeen 

matxurak aurreikustea da xedea. Hori lortzeko, zenbait sentsore txertatzen dira makinetan, datu 

askotarikoak lortzeko: zarata, bibrazioa, tenperatura eta abar (4. irudia). Gero, datu horiek 

aztertzen dira, ikusteko ea parametroak zuzenak eta normalak diren edo, aldiz, kontroletik 

kanpo dauden. Hala gertatuz gero, mantentze-lan prebentiboa egin beharko litzateke, arazoa 

konpontzeko matxura gertatu aurretik. Mantentze-lan mota hori aldian-aldian ere egin daiteke, 

lubrifikatzaileak aztertuz, tenperatura neurtuz eta abar. 

Hauek dira, besteak beste, mantentze-lan mota horren abantailetako batzuk: geldialdiak 

laburragoak izatea, mantentze-lanetako langileak optimizatzea, matxuren azterketa erraztea, 

sistemaren azterketa estatistikoa egiteko aukera izatea, eta abar. 

 

4. irudia. Makinen eta instalazioen 

bibrazioak eta oszilazioak neurtzeko gailua 

Mantentze-lanen historia eta etapak 

Mantentze-lanak aldatu egin dira denboraren joan-etorrian. Garai batean, ahalik eta 

produktibitate-mailarik handiena ahalik eta kosturik txikienarekin lortzea zen lehentasuna; 

beraz, alferrikakotzat jotzen zen mantentze-lanen gastua. Urteek aurrera egin ahala, ordea, ikusi 

da abantaila ikaragarriak dituztela mantentze-lanek, egindako produktuen kantitateari ez ezik 

baita produktuen kalitateari begira ere. Historian zehar, etapa hauek igaro dituzte mantentze-

lanek: 

1- Hausturagatiko mantentze-lana: XX. mendearen erdira arte, nahikoa zen makinetan 

konponketa txikiak egitea, oso mekanismo errazak erabiltzen baitziren. Hala, mantentze-

lan zuzentzailea zen nagusi garai hartan. 

2- Mantentze-lan planifikatua: Makinen eboluzioak eta prozesuen gero eta automatizazio-

maila handiagoak behartuta, aldatu egin zen mantentze-lanen kontzeptua, eta, hala, 

mantentze-lan prebentiboa azaldu eta ezarri zen. Gero, mantentze-lan prediktiboa sortu 

zen, zeina oraindik ere gorantz baitoa. 

3- Mantentze-lan produktibo osoa (TPM, Total Productive Maintenance): Japoniako enpresak 

izan ziren sistema hau garatu zuten lehenak, 1960ko hamarkadaren amaieran. Oinarri 

gisa, mantentze-lan programatu edo planifikatua hartuz, zabaldu egin zuten, eta 

enpresako pertsona guztiak sartu zituzten mantentze-lanak hobetzeko ahaleginean. 

Sistema horri esker, mantentze-lanen sistema ezin hobea lortzen da: matxurarik gabe, 

mantentze-lan minimoarekin edo ia batere gabe, eta enpresako pertsona guzti-guztiak 

parte hartuz prozesuan.  

Atal honetan ikusitako guztia eskema batean laburtuta ikusiko dugu orain: 

 

 

 

 

 

 

Mantentze-lan planifikatua 

Mantentze-lan zuzentzailea Mantentze-lan prebentiboa Mantentze-lan prediktiboa 

2. ETAPA 

Hausturagatiko mantentze-lana 1. ETAPA 
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Mantentze-lanen helburuak 

Mantentze-lanen helburu nagusia da produktibitatea bermatzea ahalik eta kosturik 

txikienarekin. Horrez gainera, makinek eta instalazioek behar bezala funtzionatzea lortzen da, 

eta laneko segurtasun-maila handitzea. 

Mantentze-lanen kostua 

Elementu hauek eragiten diote mantentze-lanen kostuari:  

• Matxura kopurua, zeina nabarmen jaisten baita mantentze-lan prebentibo egokia eginez 

gero.  

• Langileen kostua. Etekin handiena lortzeko, beharrezkoa da langileak trebatzea eta lan-

metodoak aztertzea eta hobetzea.  

• Ordezko piezen kostua. Ahal izanez gero, elementu normalizatuak erabili behar dira, eta 

zenbait hornitzaileren prezioak konparatu, nahiz eta, askotan, ordezko pieza originalak 

erabili behar diren, beste hornitzaile batzuek ez dituztelako halako produktuak.  

Makinen mantentze-lanari dagokionez, erabaki daiteke esku hartzea makinaren zatiren bateko 

higadurarik txikienaz jabetu bezain laster edo itxarotea matxura zabaldu arte eta, beraz, makina 

gelditu behar izan arte. Mutur bat zein bestea ez dira gomendatzekoak; noiz eta nola esku hartu 

adieraziko digun oreka ekonomikoa bilatu behar da. 

Esku-hartze mailak 

Enpresa askotan, bost esku-hartze mailaren arabera zehazten dira mantentze-lanetako 

funtzioak. Antolaketari dagokionez, egokia da atal hauetan banatzea mantentze-lanetako 

funtzioak: 

Lehen maila 

Ohiko mantentze-lana da, TPMn sartua eta langileek berek egiten dutena, beren lanpostuetan. 

Lan hauek egiten dituzte: 

I. Makinak eta tresnak doitzea. 

II. Makinen edo instalazioen gorabehera edo funtzionamendu ezohiko oro jakinaraztea. 

III. Makina eta ekipoen oinarrizko mantentze-lana (lubrifikazioa, garbiketa eta mantentze-lan 

orokorra), erabilera-jarraibideen arabera. 

Bigarren maila  

Atal honetan teknikari elektromekanikoek parte hartzen dute, lehen mailako esku-hartzearen 

eskaera jaso ondoren. Talde horren berak egiten du “Mantentze-lan prebentibo planifikatua”. 

Mantentze-lan produktibo 

osoa 

Produkzioan integratutako  

mantentze-lanak (prebentzioa, 

aurreikuspena, hobekuntza, proiektu 

berriak, eta abar) 

3. ETAPA 
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Enpresan bertan egoten da talde hori; beraz, matxuraren berri izan laster ekiten diote 

konponketa-lanari. Ezin badute konpondu beren eskumen eta ahalmenak gainditzen dituelako, 

azterketa bat egiten dute, eta txosten bat prestatzen, hirugarren mailako esku-hartzera 

bidaltzeko. 

Hirugarren maila 

Mantentze-lanetako adituek osatzen dute, zeinek aurreko taldekoek baino ezagutza tekniko 

gehiago baitituzte. Hauek dituzte ardura nagusi: mantentze-lan prebentiborako egin beharreko 

lanak antolatzea, makinak eta instalazioak hobetzeko azterketa egitea eta bigarren mailako 

esku-hartzearen ahalmenaz gaindiko konponketa konplexuak egitea. 

Laugarren maila 

Definitzeko, esan genezake "Mantentze-lanen ingeniaritza" dela. Mantentze-lanetako goi-

mailako teknikariek osatzen dute. Enpresako mantentze-lan osoaren arduradunak dira, eta 

produkzio-sistemaren arlo guztietan parte hartzen dute.  

Bosgarren maila 

Gero eta gehiago baliatzen da aukera hau, eskaintzen dituen abantaila ekonomikoengatik. Hala 

ere, alderdi negatibo bat ere badu: enpresako langileek mantentze-lanak egiteko prestakuntza 

galtzea. Bosgarren maila horri “Mantentze-lan azpikontratatu” esaten zaio.  

Makinen dokumentazioa 

Mantentze-lan egokia egiteko eta egiten diren lanak baliozkoak izateko, dokumentazio osoa izan 

behar du ekipo bakoitzak. Jakina, dokumentu horiek osatu egin behar dira, mantentze-lanak edo 

konponketak egin ahala. 

Bi dokumentazio mota bereizi behar dira. Batetik, makinen edo ekipoen berezkoa, eta, bestetik, 

mantentze-lanetako teknikarien konponketek eta esku-hartzeek sortutakoa.  

Makinaren dokumentazioa 

Besteak beste, hauek osatua: 

• Makinaren eta aginte-zirkuituen multzo-planoa.  

• Plano xeheak eta konponketetarako edo egiaztapenetarako behar den dokumentazioa.  

• Diseinua egiteko erabilitako funtsezko betebeharrak, arauak, espezifikazio teknikoak eta 

abar.  

• Makinaren arriskuei aurre egiteko aukeratuko konponbideen deskribapena.  

• Erakunde tekniko edo laborategietako txostenak, arau harmonizatu bat nahi bada edo 

harekiko adostasuna adierazten bada.  

• Eskuliburuaren ale bat ekipoaren jatorrizko herrialdeko hizkuntzan idatzia eta haren kopia 

bat gaztelaniaz. Informazio eta agindu ezinbestekoak eman behar ditu. 

Laburbilduz, eskuliburu, plano, ekipo bakoitzaren ezaugarri eta abarren inbentario teknikoa. 

Konponketen dokumentazioa 

Besteak beste, dokumentu hauek osatua: 

• Prozedura teknikoak, aldizka egin beharreko lanen zerrendak, eta abar. 

• Konponketen erregistroa, non jasoko baitira egindako esku-hartzeak, datak eta dagozkien 

oharrak; maiztasunen kontrola, lana egin beharreko datari buruzko argibideekin (5. irudia); 

tresnak, denbora, erabilitako teknikariak eta prozesuak, eta abar. 

• Makinei aplikatutako hobekuntzak edo aldaketak, egindako eta erregistratutako 

mantentze-lanetan jasotako konponketen azterketaren ondorioz. 
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Makinen errodajea 

Makinak eta instalazioak doitzea eta prestatzea mantentze-lanetako taldearen lana da, dagokion 

sailburuak horretarako agindua eman ondoren. 

Ekipo baten funtzionamendu-arazo nagusiak une hauetan gertatzen dira: 

− Erabiltzen hastean (6. irudia), hau da, makinaren lehen uneetan, mekanismoek dituzten 

arazoengatik, teknikariaren esperientzia faltagatik edo instalazioaren akatsengatik. 

− Erabileraren ondoriozko higadurek matxurak eragiten dituztenean (6. irudia), ekipoa 

zahartzen hasten denean. 

Egiaztatuta dago makina baten errodaje-arazoak batez ere makina ondo ez instalatzearen 

ondorio izaten direla. Aldi hori gainditu ondoren, makinak gehieneko errendimenduan lan egin 

beharko luke matxurarik izan gabe. Makinaren "bizitza" amaituta, berriz ere agertzen dira 

matxurak; hori da makina aldatzeko unea.   

Makina doitzeko eta zerbitzuan jartzeko 

eragiketan —dela makina berria delako, dela 

ekipoaren matxura larri bategatik desmun-

tatze-lan handia egin behar izan delako—, 

hauek zaindu behar dira batez ere: meka-

nismo higikorretako gehiegizko berotzeak, 

konexio elektrikoak, ainguratzeak, atal higi-

korren lasaierak eta doitzeak, etab. 

Makina behin betiko martxan jarri baino lehen, 

lan-erregimen guztietan lan eginarazi behar 

diogu, kontrolpean, beharrezkotzat jotzen den 

behar beste denboran. Halaber, sailburuak 

oniritzia eman behar du. 

 

 

6. irudia. Lan-ekipoen portaera. 

Mantentze-lanen sailaren antolaketa 

Enpresa bakoitzak bere beharrizanen arabera antolatu behar du bere mantentze-lanen saila, 

jakina. Enpresa mota asko eta askotarikoak daudenez, beste hainbeste mantentze-lan mota 

egongo dira. Lehenago adierazitako irizpideak erabili behar dira noski, baina tailer, fabrika edo 

enpresa bakoitzari egokituta. 

Tailer txiki batean, langilea bera arduratuko da makinaren mantentze-lanaz.  

Langile eta makina kopurua handiagoa denean, beharbada nahikoa izan daiteke arduradun 

elektromekaniko bat eta laguntzaile bat edo izatea mantentze-lan egokia egiteko.  

Enpresa handietan, berriz, mantentze-lanen programazio oso bat beharko da, mailaka, taldeka, 

graduka eta abar antolatuta. 

 

 

 

 

 

 

Matxurak 
Bizitza baliagarria 

 

hasiera 
 

 

zahartzea 
Denbora 
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5. irudia. Ekipo industrialen mantentze-lanen fitxak. 

EKIPOEN MANTENTZE/BERRIKUSPEN FITXA 

Makina/ekipo mota: Kodea: 

Berrikuspenaren arduraduna:  Hilabetea: 

BERRIKUSI 
BEHARREKO 
ALDERDIAK 

BERRIKUSPENAREN 
MAIZTASUNA 

 
ASTEKO BERRIKUSPENAREN MAIZTASUNA 

HAMABOSTALDIKO 
BERRIKUSPENAREN 

MAIZTASUNA 

Data Data Data Data Data Data Data 
Kodea  Sinadura Kodea  Sinadura Kodea  Sinadura Kodea  Sinadura Kodea  Sinadura Kodea  Sinadura Kodea  Sinadura 

MANTENTZE-
LANAK               

1               

2               

3               

GARBIKETA                

1               

2               

3               

SEGURTASUNA              

1               

2               

3               

KODEA DETEKTATUTAKO 
ANOMALIAK 

HARTUTAKO 
NEURRIAK 

     

     

     
 

Mantentze-lanak berrikusteko maiztasuna 
fabrikatzailearen espezifikazioen mende (jarraibideen 
eskuliburuan agertzen dira), aurreko berrikustaldietan 
lortutako datuen mende eta ekipoa erabiliz 
eskuratutako ezagutza eta eskarmentuaren mende 
dago. Anomaliarik aurkituz gero, zenbakizko kode bat 
esleituko zaio eta aurreko laukia beteko da, zer 
anomalia aurkitu diren eta eta konpontzeko zer neurri 
hartu diren adieraziz. 

 
MAKINA ETA EKIPOEN ATAL KRITIKOEN ERREGISTRO-TXARTELA 

  Kodea: 
MAKINA/EKIPOA: FUNTZIOA: 
UNITATE FUNTZIONALA LEKUA: 
MAIZTASUNA:   

ATAL 
KRITIKOAK 

BERRIKUSI BEHARREKO 
ALDERDIAK 

GAUZATUA  
HURRENGO 

BERRIKUSPENAREN 
DATA 

BAI EZ  

1 
-       
-       
-       

2 
-       
-       
-       

3 
-       
-       
-       

4 
-       
-       
-       

... 
-       
-       
-       

Berrikuspenaren data: 

Berrikuspenaren 
arduraduna:  Unitate funtzionalaren arduraduna: 

Sinadura:  Sinadura: 
 



 

 

MANTENTZE-LAN  
 

MEKANIKOA



 



 

MANTENTZE-LAN MEKANIKOA 
 

Sarrera  

Mantentze-lanak etengabeko trebakuntza eskatzen du. Desmuntaketa eta muntaketa egoki bat 

egiteko, adimena, trebakuntza, arreta eta eskarmentua behar da. Eskarmentua urteen poderioz 

lortzen da, baina liburu eta eta katalogoetan lana ondo egiteko oinarri nagusiak aurkituko 

ditugu. Behar den profesionaltasuna lortzeko, ezinbestekoa da egunez egun ikastea, bizitza 

osoan zehar, batez ere lanbide honetan.  

Desmuntaketa 

Desmuntaketaren helburua  

Esan dezakegu desmuntaketa dela multzo bat osatzen duten pieza edo elementuak askatzea 

edo bereiztea; adibidez, motor bat, makina bat edo beste zerbait desmuntatzea. Eragiketa hori 

partziala izan daiteke, osagai batzuk bakarrik desmuntatzen badira, edo osoa. 

Desmuntaketaren helburuak hauek dira: 

• Matxurak konpontzea, elementuak ordeztuz edo konponduz. (Mantentze-lan zuzentzailea). 

• Makina eta instalazioen aldian behingo egiaztatzeak egitea (Mantentze-lan prebentiboa).  

• Makina handiak garraiatzea. 

Desmuntaketa egiteko moduak 

Bereizketa bat egingo dugu eragiketa egiten den tokiaren eta egin beharreko atazen artean; 

horren arabera, gerta liteke lana toki hauetan egitea: 

− Makina instalatuta dagoen tokia; adibidez, 

tamaina handiko makineria industriala, 

tailerrera ezin eraman daitekeena; beste 

adibide bat akoplamendu baten doiketa da 

(1. irudia), ekipoak dauden tokian egin behar 

dena.    

− Mantentze-lanen tailerrean; erabat desmun-

tatu behar diren osagai txikiak direnean (2. 

irudia), komeni da tailerrera eramatea han 

konpontzeko, zeren eta lan hori baldintza 

egokietan egingo baita han, lan-mahaian eta 

behar diren  tresna eta erreminta guztiak 

eskura ditugula. 

Desmuntaketarekin batera, gerta daiteke elemen-

tuak konpondu edo ordeztu beharra. Adibidez, 

ardatz handi bat zona txiki batean higatuta baldin 

badago, aldatu egin beharko da. Juntura 

deformatu bat, berriz, berri batez ordezten da (3. 

irudia). 

 

1. irudia. 
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2. irudia. 

 
 

 

3. irudia. 

 
Desmuntaketaren hamaika adibide eta 

aldaera eman litezke. Ondoren, ohikoenak 

ikusiko ditugu: 

1) Instalazio handi baten desmuntaketa: 

 Adibidez, tunelak egiteko makina bat (4. 

irudia). Makina hau egin ahala 

muntatzen da, funtzionamendu-

saiakuntzak egiteko; behin amaituta, 

partzialki desmuntatzen da garraioa 

errazteko. Lan egin beharko duen tokira 

eraman ondoren, azpimultzoak 

muntatzen dira. 

2) Matxura bat konpontzeko desmuntaketa: 

 Halako kasuetan, matxura aurkitzeko 

ahalik eta pieza kopururik txikiena 

desmuntatzen saiatu behar da. 

 

4. irudia. 

3) Multzo handien edo txikien desmuntaketa: 

 Makineriaren planoak behar izaten dira beti; planoak langileen eskura egon behar dute, 

eta ezinbestekoak dira mantentze-lana eta desmuntaketa behar bezala egiteko. Arreta, 

ordena eta garbitasuna oinarrizko faktoreak dira ondo lan egiteko. 

4) Doitasuneko desmuntaketak eta arreta txikiagoarekin egin daitezkeenak: 

 Ez da gauza bera egiaztagailu bat (5. irudia) edo erantzukizun handiko pieza bat 

desmuntatzea makina batean, edo ekipo baten elementu ez-funtzional bat konpontzea (6. 

irudia). Kontuan hartu behar da, halaber, makinak egiten duen lanaren garrantzia edo 

doitasuna.  

5) Modu erosoan egiten diren lanak eta sarbide zaileko tokietan egin behar direnak. 

Olioaren 

partea 

Airearen 

partea 

Es
ta

lk
ia

re
n

 k
an

p
o

al
d

e
a

 

A
rd

a
tz

a
 

 

Zabalera Itxitura erradiala 
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5. irudia.  

6. irudia. 

Desmuntaketarako arau orokorrak 

Eragiketa hori gauzatzeko jarduera-sekuentzia aztertuko dugu. Makinan eskua sartu baino lehen 

egin beharrekoak: 

1.a- Multzo- eta azpimultzo-planoak aztertu behar ditugu, baita fabrikatzaileak emandako 

eskuliburuak edo aholkuak ere. Esku hartu baino lehen, makinaren erabilera-eskuliburuari 

erreparatu behar zaio. 

 

‒ Transmisio-uhala aldatzeko planoa eta aholkuak 

1.- Kendu motorra "H" torlojua askatuz. 

2.- Askatu hiru "A" torlojuak, eta kendu "B" 

estalkia. 

3.- Askatu "C" azkoina, eta biratu beherantz 

torlojua balantzinean. 

4.- Askatu "E" torlojuak eta "D" torlojua. 

5.- Askatu "F" estalkiari eusten dioten torlojuak. 

6.- Kendu "G" goiko karkasa; kolpeak jo, buloiak 

askatzeko. 

7.- Ordeztu uhala. 

2.a- Ekipoaren eskuliburuan jarraitu beharreko aholkurik ez badago, arretaz aztertu behar da 

desmuntatu beharreko multzoa, pentsatuz zer prozedura eta zer desmuntatze-sekuentzia logiko 

erabili behar den. 

3.a- Behar diren erremintak prestatu behar dira, eta behar bezala erabili behar dira beti. 

Erreminta bakoitzak egiteko bat du, eta horretarako bakarrik erabili behar da. 

4.a- Zehatz-mehatz bete behar dira segurtasun-neurri guztiak, lana modu seguruan egiteko. 

Gure osotasun fisikoa une bakar baten mende dago. 

5.a- Kolpe, bizar, oxidazio... txiki batek (7. irudia) lanaren garapena biziki konplika lezake, eta 

piezetan kalte larriak eragin; desmuntatu baino lehen, kendu egin behar dira. Halaber, arreta 

handiz garbitu behar dira ateratako piezak (8. irudia), eta galarazi behar da elementu garbietan 

zikina sartzea. 
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7. irudia. Kontu handiz ibili behar da kolpeak edo 

deformazioak dituzten piezetan. Hemen, kolpe bat ikus 

dezakegu larako baten zulo konikoan. Sortu den bizarra 

kendu egin behar da, piezak berriro muntatu ahal izateko. 

 

8. irudia. Desmuntatzean, oxidoen, pinturen edo koipeen 

arrastoak kendu behar  dira. 

 

6.a- Ahalegin guztiak egin behar dira elementuei kalterik ez egiteko desmuntaketan. Mazoak 

edo babes-piezak erabili behar dira kolpeek eragindako deformazioak saihesteko. 

7.a- Pieza edo elementu hariztatuak ateratzeko, mesedegarria izaten da lubrifikatzaileak 

erabiltzea (9. irudia).  

8.a- Desmuntatzen diren piezen posizio erlatiboa markatu behar da (10. irudia). Ateratako 

azpimultzoak modu ordenatuak jarri behar dira, piezak lotuz eta doitzeak egiaztatuz (10a 

irudia). Komeni da elementu guztiak atera ziren leku eta posizio berean jartzea berriro. 

 

 

9. irudia. 

 

10. irudia. 

 

10a. irudia. 

 

9.a- Desmuntatu ahala, gune higatuak aztertu behar dira, eta zergatia aurkitzen saiatu. Kolore-

aldaketa batek, adibidez, lubrifikatzaile faltak gainazaletan eragindako gehiegizko beroaren 

adierazgarria izan daiteke. Metalezko partikulak agertzeak ohiz kanpoko higadura adierazten du. 

Pitzadurak agertzeak gehiegizko esfortzua adieraziko luke, etab.  

Aholku horiek guztiak muntaketari dagozkionekin osatzen dira; azken horiek aurrerago ikusiko 

ditugu. 
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Muntaketa 

Muntaketaren helburua  

Esan dezakegu muntaketa dela aparatu, makina edo instalazio bat osatzen duten pieza 

elkartzea, aldez aurretik ezarritako helburu bat lortzeko mekanismo edo multzo bat eraikitzeko 

(11. irudia). Hori lortzeko, honela jarri behar dira elementuak: 

− Planoetan aldez aurretik finkatutako ordenari jarraituz edo desmuntaketaren alderantzizko 

ordenan. 

− Piezak leku eta posizio jakin batean ezarriz. 

− Aldez arretik ezarritako doitzearekin. 

Muntaketa egiteko moduak 

Bereizketa bat egingo dugu muntatze-

prozeduraren, muntatutako multzoen 

aplikazioen eta funtzionamendu-bete-

kizunen artean. 

1) Muntaketa-prozedurari dagokionez, 

mota hauek ditugu: 

a) "in situ" muntaketa. 

 Hau da, ekipoa edo instalazioa 

dagoen tokian bertan. Sistema 

hori erabiltzen dute, besteak 

beste, instalazio pneumatikoen, 

berokuntza-instalazioen eta 

abarren mantentzaileek, halako-

etan konponketa-lanak, gehiene-

tan, matxura dagoen tokian egin 

behar baitira. Atal honetan sar 

litezke, halaber, makinak mar-

txan jartzeko eragiketak edo 

aldez aurretik tailerrean konpon-

dutako ekipoak instalatzea, hala 

nola erreduktoreak, motorrak, 

ponpak..., zeren eta holako 

aparatuek lan egin behar duten 

tokian bertan jarri, akoplatu, 

doitu eta lerrokatu behar baitira. 

 

11. irudia. 

b) Muntaketa mantentze-lanen tailerrean  

 Askotan, elementuak piezaz pieza muntatu beharko ditugu tailerrean bertan. Ikusi dugun 

moduan, lan-egoera hori ideala da, eta, ahal den guztietan, erabili egin behar dugu. 

Gainera, errutinako lana ez izatearen abantaila du, zeren eta muntatu beharreko multzoen 

kopurua oso txikia izan ohi baita. Adibide bat ikusten dugu balbula honen muntaketan, 

elementuak bata bestearen ondoren ezarriz muntatzen baita. 
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c) Serieko muntaketa. 

 Muntatu beharreko multzoen kopurua handitzen denean, aldatu egiten da lan-prozedura. 

Hemen, behin pieza berdina multzo guztietan muntatu ondoren, hurrengo pieza 

multzoetan muntatzeari ekiten zaio, eta hala hurrenez hurren, ekipo guztiak muntatu arte 

(12. irudia).  

 

12. irudia.  

 

 

1. muntatze-sekuentzia 2. muntatze-sekuentzia 

3. muntatze-sekuentzia 
4. muntatze-sekuentzia 

5. muntatze-sekuentzia 6. muntatze-sekuentzia 
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d) Kateko muntaketa.  

 Serie handiak muntatzeko, sistema mota hau erabiltzen da. Henry Fordek diseinatu zuen, 

eta haren izena duen automobil-enpresaren lan-metodoa eraldatu egin zuen. Kateko 

muntaketaren sistema aplikatu aurretik, automobilak artisau-lana eginez fabrikatzen ziren; 

beraz, oso prezio handia zuten, eta bezeria mugatua eta esklusiboa zuten. T modeloko 

automobila 93 minutuan fabrikatzen zen; hala, Henry Fordek guztien eskura jarri zuen 

automobila. Beraz, arrakastaren giltza kateko produkzioa izan zen: langile batek elementu 

bat edo batzuk jartzen ditu multzoa aurrera doan bitartean, eta horrek aukera ematen dio 

hurrengo langileari beste pieza batzuk jartzeko.  Sistema horrekin, irauli egin zuen 

automobil-industria, eta lan-filosofia bat ere sortu zuen. Gaur egun, prozedura hori 

erabiltzen da serie handiak ekoizten dituzten enpresa askotan. 

e) Makineria astunaren muntaketa. 

 Kasu hau itsasontzi baten muntaketarekin azaldu liteke (13. irudia). Langile askok hartzen 

dute parte, behar bezala koordinaturik, muntaketa-lanetan. Horrelako lanetan, funtsezkoa 

da lanaren azterketa eta planifikazioa. 

 

13. irudia. 

 

14. irudia. 

 

2) Muntatzen diren mekanismoen aplikazioari 

dagokionez, hauek aipa daitezke: 

a) Higidura aztertuz gero, hauek bereizten dira:   

1. Elementu gehienak mugiezinak dituzten 

muntaketak (14. irudia). (Estalkiak, 

juntura estatikoak, etab.) 

2. Pieza gehienak mugikorrak dituzten 

muntaketak (15. irudia). (Errodamenduak, 

transmisio-ardatzak, etab.) 

b) Muntaketetan behar den zehaztasunari 

dagokionez, zehaztasun handia behar ez 

dutenak eta lana doitasunez egiteko 

bitarteko guztiak behar dituztenak bereizi 

behar dira.  

c) Era berean, sarbide zaileko lekuetan egin 

beharreko atazak izango ditugu batetik, eta 

modu erosoan egin daitezkeenak bestetik. 

d) Badira elementu gutxiko multzoak (16. 

irudia) eta badira pieza asko dituzten 

muntaketak (17. irudia). 

 

15. irudia. 
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16. irudia. Plano honetan, gurpil bat ikus dezakegu, 

muntaketa errazekoa: oso elementu gutxi ditu, eta ongi 

bereiziak. 

 

17. irudia. Ikatza ateratzeko makina baten mantentze-

lanaren eta konponketaren amaiera ikusten dugu. Makina 

hori pieza eta mekanismo ugariz osatuta dago. 

 

3) Azkenik, funtzionamendu-eskakizunei begira, askotariko kasuak aurkitu ditzakegu. 

Mantentze-lanak behar dituzten makina edo instalazio gehienetan, osagai batzuek finko 

iraungo dute beste batzuekiko. Ikusiko dugu, halaber, bata bestearekiko ez mugitzeaz 

gainera, estankotasuna ziurtatzen dutela. Beste kasu batean, elementu bat beste finko edo 

birakari baten gainean irristatzen da, eta, aldi berean, multzoak estankoa izan behar du. 

Ikusten ari garen bezala, muntaketetan era askotako eskakizunak daude, eta, askotan, kasu 

mota baino gehiago aurkituko ditugu ekipo berean (18. irudia). 

           

18. irudia. Marrazki hauetan, eskuinean, robot pneumatiko bat ikusten da. Ezkerraldean, transmisio bat.  
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Muntaketarako arau orokorrak 

Piezak muntatzeko lanetan, arau hauek hartu behar dira 

kontuan: 

1.a- Hasteko, planoak eta muntaketa-arauak kontsultatu 

behar dira.  

2.a- Mekanismoak aztertu behar dira, eta azpimultzoen 

funtzionamendu partziala eta makinaren funtzionamendu 

osoa ulertu (19. irudia). 

3.a- Muntaketa-sekuentzia markatu behar da, eta piezak 

ezartzeko ordena bat ezarri. 

4.a- Muntatu beharreko elementuek dituzten muntaketa-

erreferentziak kontuan hartu behar dira (20. irudia). 
 

19. irudia. 

5.a- Ziurtatu behar da osagai guztiak garbi daudela, kolperik eta bizarrik gabe, erabiltzeko 

egoera onean (21. eta 22. irudiak): era berean, saihestu behar da muntatutako elementuetan 

zikinak edo zaborra sartzea. 

 

20. irudia. 

 

21. irudia. 

 

22. irudia. 

 
6.a- Lana zuzen egiteko behar diren erreminta 

guztiak erabili behar dira (23. irudia). 

7.a- Lana egin ahala, eta ahal den guztietan, 

funtzionamenduaren tarteko egiaztapenak egin 

behar dira, hala nola posizioak, lasaierak, 

doiketak, etab. Amaitutakoan, multzo osoa 

probatu behar da. 

 

23. irudia. 
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Mantentze-lanetako segurtasuna 

Makina eta instalazioen mantentze-lanetan era askotako eragiketak gauzatzen dira, hala nola 

mantenua, doiketa, soldadura, mekanizazioa, muntaketa eta desmuntaketak, etab.; 

segurtasunak zeregin funtsezkoa du lana gauzatzeko orduan. 

Lanak egiteko modua aztertuz gero, aurkitu ditzakegu mantentze-lanen tailerrean egin 

daitezkeenak eta matxura agertzen den tokian egin daitezkeenak. Azken kasu hori da 

arriskutsuena, zeren eta lan-baldintzak ez baitira hain aldekoak, eta langilearen segurtasunik 

gabeko ekintzak egiteko joerak sortzen ditu istripu gehienak.   

Lehenago adierazitakoaz gainera, badira beste faktore batzuk ere, hala nola: 

A. Makina edo instalazio mota: printzipioz, ez luke arriskurik izan beharko, zeren eta makina 

geldirik, blokeaturik eta behar bezala bermaturik egongo baita. Oso instalazio handiak 

direnean, langileak gainera igo beharko du, eta, batzuetan, leku garai batean lan egin 

beharko du. Horrelakoetan, plataformak edo finkagarri egokiak erabili behar dira.  

B. Egin beharreko lana: lanak berak badu arrisku bat berekin. Ez da gauza bera gailu txiki bat 

konpontzea edo pieza handiak desmuntatzea eta manipulatzea. Horregatik, behar beste 

bitarteko erabili behar dira lana modu seguruan egin ahal izateko. 

C. Giza faktorea: istripuen eragile nagusia giza faktorea da, dela axolagabekeriagatik, dela 

trebakuntza faltagatik, dela lan gehiegi izateagatik, dela interes faltagatik, dela 

presagatik...Hori saihesteko modua da atazak modu egokian planifikatzea, eta langileak 

trebatzea eta haien gogoa piztea.  

 Elementurik arriskutsuenak hauek dira: 

Presioa 

Makina edo instalazioetan, presiopean dauden hodiak edo piezak aurkituko ditugu, fluidoak 

daramatzatelako edo malgukiak dituztelako. 

Presiopeko fluidoekin lan egiten denean (airea, ura, olioa), itxaron behar da hotz egon arte eta 

hodiek presiorik ez izan arte. Hala eta guztiz ere, poliki askatu behar da sarrerako tapoia, 

hondar-presioak askatzen laguntzeko. 

Tenperatura 

Erredurak, eskuarki, makinako ontziren baten olioak edo hozteko likidoek eragiten dituzte, edo 

elementu batzuek —motorrak, ponpak...— askatzen duten beroak, makina batzuek oso 

tenperatura altua hartzen baitute funtzionatzean.  

Erredurak saihesteko, babes-ekipo egokiak erabili behar dira, eta, ahal den guztietan, itxaron 

egin behar da desmuntatu beharreko zonak hozten diren arte. 

Indarra 

Kargak jaso behar badira, beti arreta jarri behar zaio lekualdatu beharreko elementuen pisuari. 

Bitarteko egokiak erabili behar dira piezak ez deformatzeko eta eragiketa segurtasunez egiteko.  

Barnean elementu mugikorrak edo likidoak dauzkaten multzoen gainean lan egin behar bada, 

kontuan hartu beharko da parte horiek izan dezaketen inertzia. 

Oso garrantzitsua da arreta jartzea elementu bati aplikatu beharreko indarrean, dela 

desmuntatzeko, dela doitzeko; indar horrek bat etorri behar du erabiltzen ari den 

prozedurarekin, eta ez du inoiz piezaren erresistentzia baino handiagoa izan behar.  
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Errekuntza 

Adi egon behar da ikusteko  elementu sukoirik edo leherkorrik dagoen, eta substantzia horiek 

aztertu egin behar dira esku hartu baino lehen. Ez da inoiz lan egin behar bero- edo su-iturri 

baten ondoan, eta, segurtasun-neurriek eskatzen dutenean, txinpartarik sortu ezin duen 

erreminta erabili beharko da. 

Elektrizitatea 

Ohikoa da mantentze-lana egitea energia-iturritzat elektrizitatea duten makinetan, edo zirkuitu 

elektrikoak dituzten osagaietan. Horregatik, beharrezkoa da makina tentsiopean jartzeko aukera 

guztiak blokeatzea, mantentze-lanak egiten diren bitartean norbaitek makina konektatu ahal 

izatea fisikoki galarazteko, serraila, giltzarrapo edo gisakoren baten bidez.  

Produktu kimikoak 

Produktu kimiko arriskutsuekin lan egiten denean, neurri bereziak hartu behar dira. 

Egin beharreko lanek istripu-arrisku larria dutenean, lan-arriskuen prebentziorako teknikariek 

ezarriko dituzte hartu beharreko segurtasun-neurriak. 

Hala "Segurtasunean" nola "Mantentze-lanetan", PREBENTZIOA da jarraitu beharreko teknika. 
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Muntatzeko eta desmuntatzeko erabiltzen diren erreminta osagarriak eta baliabideak 

Desmuntaketa- eta muntaketa-prozesuak aztertu ondoren, ezagutu beharko dugu zein diren lan 

horietan gehien erabiltzen diren erremintak.  

Giltzak 

Muntaketa- eta desmuntaketa-eragiketetan etengabe erabiltzen diren erremintak dira. Torlojuak 

eta azkoinak estutzeko edo lasaitzeko erabiltzen dira. 

Modu orokorrean aztertuta, haietan guztie-

tan hiru parte bereiz daitezke: gorputza, 

burua eta ahoa (24. irudia). Buruak hainbat 

forma izan ditzake: badira ukondotuak, 

hodi-formakoak, ahoa giltzaren ardatzare-

kiko okertua dutenak, etab. Ahoaren 

irekidurak erabakitzen du giltzaren tamaina; 

unitate metrikoak eta ingelesak erabiltzen 

dira (25. taula). 

Normalean, giltzak sorta, forma eta tamaina 

askotan fabrikatzen dira; beroan tratatutako 

aleazio-altzairuzkoak izaten dira, kromoz-

tatuak, eta ahoa leundua izaten dute. 

 

24. irudia. 

Mota askotakoak daude; erabilienak jarraian erakusten dira: 

25. taula. 

 Unitate metrikoak Unitate ingelesak 

A 
mm 

T 
mm 

D 
Laburra   Luzea       
mm         mm 

W 
Laburra   Luzea       
mm         mm 

L 
mm 

4x5 
5.5x7 
6x7 

3.4 
4.1 
4.1 

5.5 
7.6 
7.1 

6.8 
9.2 
8.7 

12.3 
15.5 
16.7 

13.5 
18.5 
19.8 

96 
122 
121 

7x8 
8x9 
8x10 

4.2 
4.1 
4.2 

8.7 
8.7 
8.7 

8.7 
10.3 
10.3 

19.8 
19.8 
19.8 

19.8 
24.6 
24.6 

138 
140 
140 

10x11 
10x13 
12x13 

4.7 
4.9 
5.1 

11.1 
10.3 
13.5 

12.7 
15.1 
15.1 

23.0 
24.6 
28.6 

27.0 
32.5 
32.5 

157 
168 
171 

13x17 
14x15 
16x17 

6.7 
5.5 
6.7 

15.1 
15.1 
16.7 

18.3 
16.7 
19.1 

32.5 
32.5 
35.7 

40.5 

35.7 
40.5 

200 
184 
200 

16x18 
17x19 
18x19 

6.7 
7.2 
7.2 

17.8 
19.8 
19.8 

19.7 
21.4 
21.4 

35.7 
40.5 
40.5 

40.5 
46.0 
46.0 

  198 
213 
213 

19x22 
19x24 
20x22 

7.6 
7.8 
7.9 

21.4 
21.4 
21.4 

24.6 
24.6 
24.6 

46.0 
19.2 
46.0 

50.8 
24.2 
50.8 

245 
244 
245 

21x23 
22x24 
24x26 

7.9 
8.1 
8.3 

21.4 
24.6 
24.6 

24.6 
26.2 
26.2 

46.0 
50.8 
50.8 

50.8 
57.2 
57.2 

245 
259 
259 

24x27 
24x30 
25x28 

8.1 
9.3 
9.0 

26.2 
28.0 
28.3 

29.4 
33.5 
31.4 

57.2 
56.5 
57.0 

61.9 
66.0 
60.0 

286 
313 
285 

27x30 
27x32 
30x32 

9.8 
10.5 
10.5 

29.4 
29.3 
31.8 

31.8 
34.9 
34.9 

61.9 
61.9 
66.7 

66.7 
71.4 
71.4 

315 
317 
321 

30x36 
32x36 
36x41 

11.4 
14.6 
16.3 

37.0 
39.0 
43.9 

45.5 
44.0 
49.5 

64.0 
73.0 
80.8 

80.0 
81.8 
89.0 

326 
368 
343 

41x46 
46x50 
50x55 
55x60 

17.0 
17.7 
19.3 
19.3 

48.0 
54.0 
59.0 
59.0 

54.0 
57.5 
65.0 
65.0 

89.0 
94.0 
109.0 
106.0 

99.0 
106.0 
119.5 
116.0 

432 
466 
508 
508 

 

A 
 

in 

T 
 

mm 

D W L 
 

mm 
Laburra 

mm 
Luzea       
mm 

Laburra 
mm 

Luzea       
mm 

1/4 x 5/16 
5/16 x 3/8 
3/8 x 7/16 

 

4.1 
4.1 
4.7 

7.1 
8.7 
11.1 

8.7 
10.3 
13.5 

16.7 
19.8 
23.0 

19.8 
24.6 
27.0 

121 
140 
157 

7/16 x 1/2 
1/2 x 9/16 
9/16 x 5/8 

5.1 
5.5 
5.5 

13.5 
15.1 
15.1 

15.1 
16.7 
16.7 

28.6 
32.5 
32.5 

32.5 
35.7 
35.7 

171 
184 
184 

9/16 x 11/16 
5/8 x 11/16 
5/8 x 3/4 

 

6.7 
6.7 
6.9 

15.1 
16.7 
18.3 

18.3 
19.1 
21.4 

32.5 
35.7 
40.5 

40.5 
40.5 
46.0 

200 
200 
213 

11/16 x 3/4 
3/4 x 7/8 

13/16 x 7/8 

7.2 
7.9 
7.9 

18.3 
21.4 
21.4 

21.4 
24.6 
24.6 

40.5 
46.0 
46.0 

46.0 
50.8 
50.8 

213 
245 
245 

13/16 x15/16 
15/16 x 1 

15/16 x 1 1/8 

7.9 
8.3 
9.0 

21.4 
24.6 
28.5 

24.6 
26.2 
31.4 

46.0 
50.8 
57.0 

50.8 
57.2 
60.0 

245 
259 
285 

1 1/16 x 1 1/8 
1 1/16 x 1 1/4 
1 1/8 x 1 5/16 

9.8 
9.1 
10.5 

29.4 
29.4 
29.3 

31.8 
34.9 
34.9 

61.9 
61.9 
61.9 

66.7 
71.4 
71.4 

315 
317 
317 

1 1/4 x 1 7/16 
1 5/16 x 1 1/2 
1 7/16 x 1 5/8 

12.0 
12.0 
16.3 

39.0 
39.0 
43.2 

44.0 
44.0 
48.3 

70.0 
70.0 
80.8 

78.5 
78.5 
89.0 

330 
330 
384 

1 5/8 x 1 13/16 
1 11/16 x 1 7/8 

1 13/16 x 2 

16.4 
16.4 
17.7 

48.0 
48.0 
54.0 

54.0 
54.0 
57.5 

86.0 
86.0 
94.0 

96.0 
96.0 

106.0 

432 
432 
467 

2  1/16 x 2 1/4 
2  3/16 x 2 3/8 

 

19.3 
19.3 

59.0 
59.0 

65.0 
65.0 

107.0 
106.0 

118.0 
116.0 

508 
508 

 

 

GORPUTZA 

AHOA BURUA 



Mantentze-lan mekanikoa 35 

 

 
 

‒ Giltza lau finkoen sortak 

Erabilera orokorreko giltza lau finkoak dira, bi 

sortatan, metrikoan eta ingelesean. Eskuarki, ahoak 

15° okertuta daude giltzaren gorputzarekiko. 

 

 

‒ Mutur ireki eta itxiko giltza ekintza lasterrekoa 

Mutur irekiaren diseinu berriak matraka-giltzak bezala funtzionatzen du, eta azkar biratzen 

uzten du giltza atera beharrik gabe, zeren eta automatikoki blokeatzen baita buruaren hurrengo 

aurpegi lauan biratze bakoitzaren ondoren. 

 

 
    
‒ Giltza lau eszentrikoak 15º eta 75°-an 

Azkoinetarako giltzak dira, kalitate handi-

koak; ahoak 15°-ra eta 75°-ra irekiak dituzte, 

ohiko erreminta baten irispidetik kanpo 

geratzen diren finkatzeetarako. 

 

‒ Bi ahoko izar-giltza ukondotua 

Ahoak izar-formako koroa itxiak dira, 12 

aldekoak. Esfortzu handietarako diseinatuta 

daude; giltzaren kontraukondoari eta buruen 

mehetasunari esker, erraz iristen dira azkoin 

biribilduetara. 30º-ko berreskuratze-angelua 

dute. 

 

‒ Giltza konbinatuak 

Azkoinetarako giltza hauek neurri bereko bi 

aho dituzte: bata irekia da, azkoinaren 

hurbilketa egiteko, eta bestea itxia eta 12 

aldekoa, azken estutzea egiteko. 

 

‒ Tutu-erako giltzak 

Giltza hauek bi mutur dituzte, eta 6 puntutan 

aplikatzen dute momentua. Erreminta 

bakoitza bi neurrikoa da, eta hodiak barne-

hutsak izaten dira, hari luzeko buloietan eta 

abarretan sartzeko, hala, sarbide zaileko 

lekuetara iritsi ahal izateko. Alboko zuloak 

izaten dituzte, barra bat sartuta biratze-

indarra handitzeko. Giltzaren gorputzera 

doitutako giltza finko lau bat ere erabil 

daiteke tutu-erako giltza birarazteko. 

 
 

Torloju edo azkoinaren 
aurpegietan sendo 
helduta 

Posizio berria hartzea 
giltza kendu beharrik 
gabe 
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‒ Pipa-giltza edo tutu-erako giltza ukondotuak 

Espazio mugatuetan erabiltzeko diseinatuta daude. 

Burua, motza eta ukondotua, irekita egon ohi da, 

buloiak eta hagaxka hariztatu luzeak hartan barrena 

pasatu ahal izateko. Bi kazolek tamaina bera dute bi 

muturretan. 

  
 
‒ Kazola-giltza artikulatuak 

 

 

 

‒ Kazola-giltzak matraka-heldulekuarekin 

Honelako giltzetan ez da beharrezkoa kazola 

torlojutik edo azkoinetik desakoplatzea. Kazola 

hexagonaleko giltza sortak erosi ohi dira, behar 

diren neurri guztiak dituztenak. Heldulekuak 

matraka-sistema bat du, manipulatzeko oso espazio 

urria duten tokietan  erraz erabili ahal izateko, eta 

palanka bat izaten dute biraketa-noranzkoa aldatu 

ahal izateko. Sorta horiek bi luzagarri, helduleku 

irristagarri bat eta helduleku giltzatu bat izaten 

dituzte. 

 

‒ Giltza ingelesak 

Moleta baten bidez eta ezkutuan dagoen mekanismo baten bidez aho doigarria duten giltzak 

dira. Zenbait tamainatakoak daude. Oso moldakorrak dira, zeren eta giltza gutxirekin torloju 

guztien neurriak hartzen baitira. Eragozpen nagusi bat dute, ordea: ez dute modu perfektuan 

estutzen, eta arriskua dago torlojuaren ertzak biribiltzeko; horregatik, aho finkoko beste giltzarik 

ez dagoenean bakarrik erabili behar dira.  

Giltza hauek burua 15° deszentratua izaten dute, eta barailak finak eta paraleloak izaten dira. 
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‒ Giltza dinamometrikoak 

Sistema bat dute egindako esfortzua 

graduatzeko. Bihurdura-momentua doitzeko 

eskala bat dute; momentu hori gainditzen 

denean, malgukiak giltzari eragiten dio, eta 

mugatu egiten du esfortzua. Bi noranz-

koetara biraraziz erabil daitezke; horretarako, 

biraketa-noranzkoa aldatzeko palankari era-

gin behar zaio edo, modelo batzuetan, giltzari 

buelta eman eta kazola kontrako tokian jarri. 

‒ Stillson giltza 

Baraila flotagarri bat dauka, baraila 

finkoarekiko distantzia alda dezakeena; hodi 

bat edo gainazal lau bati heltzen dionean, 

hartan iltzatzen ditu bere hortzak.  

 

 

 

   

‒ Torx buruko giltzak    

Buru mota bereko torlojuetarako era-

biltzen da; "L" formako profilekoak izaten 

dira. Beso labur bat eta beste luze bat 

izaten dute, eta muturra esferikoa izaten 

da, giltza 20°-rainoko angeluekin erabili 

ahal izateko, sarrera errazarekin eta 

funtzionamendu azkarrarekin. 

 

 

‒ Allen giltzak 

Zulo hexagonaleko torlojuetarako erabiltzen dira. "L" 

forma izaten dute, erabilera errazteko. Ukondo-

formari esker, biraketa-momentu handiak lor daitez-

ke. Kromo-banadio altzairu guztiz gogortuzkoak 

izaten dira. Buruetako batek forma esferikoa izan 

dezake, eta, horri esker, 25°-rainoko eraso-

angeluarekin irits daiteke torlojuetara. 

 

 

 

  

‒ Azazkal-giltza artikulatua edo 

gako-giltza 

Hozkak edo zuloak dituzten azkoin 

biribiletarako erabiltzen dira. Azkoin-

diametro batzuetarako doigarriak dira; 

neurri desberdinetako hiru giltza doi-

garrirekin, 8 mm eta 24 mm bitarteko 

azkoin- edo torloju-tamaina guztiak har-

tzen dira.  Erabiltzeko, ez da beharrez-

koa giltza azkoinetik desakoplatzea.  

 

Giltzari buelta eman eta kazolari heltzeko karratutxoa 
kontrako aldetik ateratzen badugu, kontrako noranzkoan 
funtzionatzea lortuko dugu 

 

“A” posizioa 

 
Giltzaren 
goialdea 

 Biraketa-
noranzkoa 

 

 

Kazola 
 

 “B” posizioa 
 

Karratutxoa  lekualdatu 
egingo dugu 

 
Giltzari buelta 
emango diogu 

 

Biraketa-noranzkoa 
 

 Kazola
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‒ Kate-giltza 

Forma erregularreko edo irregularreko objektuekin 

erabiltzeko giltza. Altzairu forjatuzko eskutokiaren 

hortz gogortuen bidez, laneko pieza bi noranzkoetan 

biraraz daiteke giltza kendu behar izan gabe. 

Trakzioarekiko erresistentzia handiko altzairuzko 

katea gai da momentu aplikatu handia jasateko.  

‒ Pitoi-giltza doigarria 

Aurrealdean bi zulo dituzten azkoinak estutzeko 

erabiltzen da. Irudian erakusten dena doigarria da, 

pitoien arteko distantzia aldatu egin baitaiteke 

beharren arabera.  

Bihurkinak 

Bihurkinak, giltzak bezala, eskuzko erremintak dira, eta metalezko materialen, zuraren, 

plastikoen eta abarren gainean jarritako torlojuak estutu edo lasaitzeko erabiltzen dira. 

Askotariko lanetan erabiltzen dira. 

Bihurkinak atal hauek ditu: heldulekua, zurtoina edo gorputza eta punta (25. irudia).  

 

25. irudia. 

Heldulekua plastikozkoa, zurezkoa edo beste material batez egina izan daiteke, eta forma 

ergonomikoa izan behar du ondo heldu ahal izateko, biratzean irrista ez dadin. 

Gorputza aleazio-altzairuzkoa izaten da, oso gogorra eta akabera kromatukoa. 

Puntak zenbait forma izan dezake. Erabilienak jarraian aipatzen dira: 

‒ Laua: sistemarik erabiliena da, baina 

izar-punta egokiagoa da, estutzeko 

ezaugarriengatik eta segurtasunagatik.  

‒ Phillips gurutzea: mota honek zentratu 

egiten du bihurkina. Torlojutzaile auto-

matikoa onartzen du. 

‒ Supadriv/Pozidriv gurutzea: diseinu hau 

Phillips gurutzearen eboluzio bat da. 

Hozkak ditu gurutzearen besoen 

artean. Ez da presio handirik egin 

behar bihurkina doitzeko eta bira-

razteko, zeren eta ez baita Phillips 

bezain konikoa. 

 

26. irudia. 

Punta horiek guztiak 26. irudian ikus ditzakegu. 

‒ Hexagonala: torlojutzea erraza da. Estutze-momentu handiak erabil daitezke, zere eta, bere 

formagatik, bihurkina ezin baita mugitu bere kokalekutik.  

 punta zurtoina edo gorputza heldulekua 

 Phillips Supadriv Pozidriv 

 arrastoa arrastoa arrastoa 
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‒ Segurtasun-torlojuetarako: badira zenbait bihurkin-buru, segurtasun-torlojuetarako erabiltzen 

direnak; korrosioaren aurkako eta itsaspen handiko buruak izaten dira. Aurrerago, xeheago 

ikusiko ditugu. 

Garrantzitsua da manipulatu nahi den torloju-arrastorako bihurkin egokia erabiltzea. Bestela, 

gerta daiteke bihurkinaren punta hondatzea presioa aplikatzen den puntuan, puntaren eta 

arrastoaren arteko akoplamendu txarraren ondorioz.  

Bihurkin-forma ugari dago. Hauek dira ohikoenak: 

‒ Bihurkin ukondotuak 

Muntaketa orokorretarako eta mantentze-

lanetarako erabiltzen dira. Bereziki erabil-

garriak dira torlojuak estutzeko toki muga-

tuetan. 

 

 

‒ Doitasuneko bihurkinak 

Bihurkin estuak dira, doitze zehatz eta zaile-

tarako. 

 

‒ Teknikarientzako bihurkin orokorrak 

Diseinu ergonomikoa dute, eta segurtasuna 

kontuan izanik fabrikatzen dira. Lan-esfortzu 

txikiagoa behar dute; horrek muskuluetako 

tentsioa gutxitzen du, eta behin eta berriz 

erabiltzeagatiko istripu- eta lesio-arriskua 

murriztu. 

 

 

 

 

 

 

2 x 5,5 mm 

Luzera: 125 mm 

2 x 4 mm 

Luzera: 100 mm 

Supadriv/Pozidriv TM 1 + 2 zb. 

Luzera: 130 mm 

orri laua – punta paraleloa 

orri laua – turuta-formako punta 

Phillips/gurutze-punta 

Supadriv/Pozidriv punta
TM

 

laburrak, chubby motakoak 
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‒ Matraka-bihurkinak 

Ezkerretara zein eskuinetara biraraz daitezke 

biratze bakoitzean bihurkina atera beharrik 

gabe.  

 

 

‒ Segurtasun-torlojuetarako bihurkinak 

Zenbait buru izaten dituzte, segurtasun-

torlojurik erabilienetarako, hala nola segurta-

suneko buru hexagonalekoak, segurtasu-

neko Torx motakoak, segurtasuneko hiru 

besokoa, segurtasuneko giltza eta segur-

tasuneko momentu doitukoa. Ekipo elektro-

niko, elektriko eta mekanikoen konpontze-

eta mantentze-lanetan erabiltzeko egokiak 

dira. 

Segurtasuneko giltzarik ohikoenak hauek 

dira: 1- Segurtasuneko Torxa; 2- Segurta-

suneko giltza hexagonala; 3- Segurtasuneko 

hiru beso; 4- Segurtasuneko giltza; 5-

Segurtasuneko momentu doitukoa; 

 

 

 ‒ Bihurkin torloju-eusleak 

Orri erdibitu bat dute, buru artekaduneko 

torlojuei eusteko sartzean eta ateratzean. Orri 

bakoitzak zorro irristari bat du, heldulekuaren 

azpian kokatutako plastikozko garranga batek 

eragina; beherantz sakatzen denean, orriaren 

punta erdibitzea eragiten du, eta, hala, tor-

lojuaren artekako aldeen aurka tinko estutzen 

da. Zorrotik atzeraka tiratuz askatzen da orria. 

Orri erdibituak ez dira egokiak torlojuak erabat 

estutzeko, ezta torloju oso estutuak lasaitzeko 

ere. 

 

 

‒ Azkoinetarako bihurkinak 

Ahoak torloju edo azkoinen formetara egokitzen 

dira. Euskarrien eta punten bidez, torlojuak eta 

azkoinak eskuz torlojutu daitezke. 

Puntei malguki-eraztun baten bidez eusten zaie. 

 

 

 



Mantentze-lan mekanikoa 41 

 

‒ Bihurkin kolpekariak edo inpaktu-bihurkinak 

Buloi eta torloju blokeatuak edo herdoilduak 

lasaitzeko erabiltzen dira.  

Bihurkinaren atzealdean jotako mailukada 

batez lortzen da ahoa biratzea. 

Biraketa-noranzkoa aldatu egin daiteke, 

estutzeko edo lasaitzeko. 

Bihurkinaren buru hexagonala kendu egin 

daiteke, eta lauki gidari bat agerian geldi-

tzen da kazolekin erabili ahal izateko. 

 

 

 

‒ Tutu-besarkagailuetarako bihurkinak 

Tutuetako besarkagailuak estutzeko eta askatzeko erabiltzen dira, eta torloju amaigabeko 

mekanismo batez funtzionatzen dute. Bihurkin mota honek zokalo hexagonal bat du, malguki 

bikoitzeko altzairu herdoilgaitzezko ardatz bati modu iraunkorrean lotua, eta helduleku bat. 

Konbinazio horri esker, toki zailetan kokatutako besarkagailuetara irits daiteke. 

 

Aliketak, kurrikak eta barailak 

Eskuzko erremintak dira, eta erabilera asko dituzte. Alanbre edo zumitz txikiak ebaki edo 

tolesteko erabil daitezke, eta pletinak atxikitzeko, makinetako elementuak doitzeko eta 

abarretarako. 

Modelo ugari dago, eta ahoen formaren eta aplikazioen arabera bereizten dira. 

‒ Aliketa orokorrak:  

Hodiak eta pieza lauak atxikitzeko balio dute, eta alanbreak ebaki ditzakete erdialdeko zona 

ebakitzailearen bidez edo alboko kurrikaren bidez.  

150, 180 edo 200 mm-koak izaten dira, eta baraila ildokatuak, helduleku isolatzailea eta alboko 

alanbre-ebakitzailea izaten dituzte. Ertz ebakitzailea gogortua dago, eta gutxi gorabehera 

2 mm-rainoko ∅-ko altzairuzko alanbrea ebaki dezake (150/180 mm-ko aliketak) eta 2,5 mm-

rainoko ∅-koa (200 mm-ko aliketak).  
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‒ Ebakitzeko aliketak 

Materialetan, alanbreetan eta abarretan ebaki 

txikiak egiteko balio dute. 

 ‒ Hagaxka-ebakitzailea 

Buloiak, hagaxkak eta barrak ebakitzeko 

erabili ohi da. Egokia da, halaber, diametro 

handiko altzairuzko hariak ebakitzeko. 

     

‒ Aliketa puntalauak edo puntaerdibiribilak 

Manipulatu beharreko piezetara ondo iristen dira, eta baraila ildokatuak dituzte hobeto heldu 

ahal izateko. Kromatuta egoten dira, eta aurkako malgukia izan dezakete. 

                         

‒ Irispide luzeko aliketak: 

Zona estu eta sarbide zailekoetan erabiltzeko diseinatuta daude. Zuzenak edo ukondotuak izan 

daitezke. 

    

 

Pieza lauei heltzeko 

 

Pieza zilindrikoei heltzeko 

 

Zona ebakitzailea 
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‒ Aliketa puntabiribilak 

Punta zuzenak edo kurbatuak izan ditzakete, kanpoalderako edo barnealderako. Aldaera 

guztietan bi profil desberdineko puntak aurkitu daitezke, eta erresistentzia maximoa izateko 

tratatuta daude. Nagusiki, barne- eta kanpo-zirrindoletarako aliketa gisa erabiltzen dira. 

       
 

          
‒ Kurrikak 

Materialetan —alanbreetan eta abarretan— ebaki 

txikiak egiteko balio dute, eta hari gogorrak zein 

bigunak ebaki ditzakete. Armatuetako burdinak 

lotzeko (txirikordatzeko) ere egokiak dira; eta 

iltzeak ateratzeko edo iltzeen buruak ebakitzeko 

ere erabil daitezke. 

 

 ‒ Barailak edo aliketa doigarriak 

Juntura irristariko aliketa hauek oso 

erabiliak dira tamaina askotako piezei 

heltzeko, bai eta azkoinak estutzeko 

ere. 

 

‒ Grip kurrikak 

Giltza autoatxikitzaileak dira, laneko piezari eusteko eta 

blokeatzeko. Aho doigarri horzduna dute, eta baraila 

paralelokoak izan daitezke edo estutze angeludunekoak 

bestela. Azkar askatzeko palanka bat ere izaten dute. 

Torloju-buru moletatu bat dute heldu beharreko piezaren 

tamainara doitzeko, eta, torloju horrekin berarekin, 

eusteko presioa hauta daiteke. Blokeatzeko azkoin bat 

dute, aho-irekiera jakin bat behar duten lan errepikatuetan 

erabiltzeko. 

Grip kurrikak ondo koipeztatuta mantendu behar dira. 

Hala, funtzionamendu ona ziurtatuko da, eta bizitza 

luzeagoa ere bai. Ez jarri gripak zuzenean tenperatura 

altuan, ezta korronte elektrikoekin kontaktuan ere. 

Ahoa

Askatzeko 

palanka 

Blokeatzeko 

azkoina 

Doitzeko 

torlojua 
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Sarjentak 

Presio-kurriken eginkizun bera dute, baina tamaina handiagoko piezetarako erabiltzen dira. 

 

‒ Sarjentak 

Piezak atxikitzeko erabiltzen dira, eta oso 

erabiliak dira. Funtzionamendu leuneko 

torloju-hariak dituzte, eta motelgailu birakari 

gatibuak dituzte barailen behealdeko 

aurpegiaren gainean.  

 

 ‒ Baraila barradunak 

Baraila barradun hauek esku bakar batekin 

eragiteko baraila gisa erabil daitezke, edo 

bereizgailu gisa baraila finkoa atzekoz aurrera 

jarriz gero. Gainazal delikatuak ez 

hondatzeko, kuxin atxikitzaileak ditu. Azkar  

askatzeko katu bat dute, erraz jarri eta ireki 

ahal izateko. 

 

Mailuak eta mazoak 

Kolpekatzeko erabiltzen diren erremintak dira. Askotariko formak eta tamainak izan ditzakete. 

Mailuarekin, kolpe sendoak lortzen dira, eta inpaktuaren indarra zuzenean piezara transmititzen 

da. Mazoarekin, kolpea ez da hain lehorra; horrenbestez, mailua erabiltzen denean baino 

gutxiago sufritzen du piezak. Pieza bukatuak doitzeko erabili ohi dira mazoak, inpaktuarekin 

pieza ez markatzeko edo ez deformatzeko. Xaflak zuzentzeko ere erabil daitezke.  

Muntaketa eta desmuntaketetan, ez dugu inoiz jo behar altzairuzko mailu batekin zuzenean lotu 

beharreko piezen kontra, zeren eta deformatzeko arriskua baitago. 

 

‒ Mailu burubiribila 

Bola-formako punta duten mailuak dira. 

Buruak ihinztadura beltzez estaliak daude, 

eta aurpegiak leunduta daude; heldulekuak 

zurezkoak izan ohi dira. 

 

 ‒ Karrozari-mailuak 

Xaflak berdintzeko eta mailatuak kentzeko 

erabiltzen da; aho laua izaten dute, baina 

badira aho sabelduna dutenak ere. 
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‒ Zurgin-mailua  

Mailuaren buruaren atzealdean azazkal bat 

du, iltzeak ateratzeko edo palanka egiteko. 

 

 ‒ Mazo burubigunak 

Haiekin gogor kolpekatu daiteke materialei 

kalte egin gabe. Buruaren pisuak, gutxi 

gorabehera, hauek dira: 0,23 kg, 0,45 kg, 0,7 

kg, 0,9 kg eta 1,2 kg. Nylonezko bi aurpegi 

dituzte, torlojuz atxikiak. Mailuaren burukoa 

zink kromatuzkoa da, eta artekak ditu, 

aurpegiak aska ez daitezen erabiltzean. 

Batzuetan, plastikozko aurpegi mota bat 

baino gehiago dituzte. Nyloneko aurpegia 

urarekiko oso erresistentea da, ez da hausten 

eta ondo jasaten ditu mailukada gogorrak. 

Beste aurpegia grisa da, PVCzkoa; elastikoa 

da, eta kolpeak xurgatzen ditu. Pieza delikatu 

eta hauskorrekin erabiltzekoa da.  

 

‒ Letoizko mazoa 

Inpaktu sendo eta segurua ematen du, osagai garestiei kalterik egin gabe. Ez da komeni 

erabiltzea txinpartak ateratzea saihestu behar den tokietan. 

Horretarako, kobrezko eta larruzko mazo mistoak erabiltzen dira. 

           

 

Egozkailuak edo puntzoiak 

Piezak doitzeko erabiltzen dira, hala nola  larakoak edo 

makinetako elementuak. Xafla meheetan zuloak egiteko ere erabil 

daitezke, baldin eta xafla kolpe-euskarri bigun baten gainean 

bermatzen bada. 

Altzairuzko erremintak dira, eta punta-formako mutur bat dute. 

Tamaina desberdinetako sortak daude, aplikazioaren arabera 

behar den tamaina erabiltzeko. Egin beharreko lanari egokitzen 

zaion egozkailua erabili behar da beti: ez da inoiz txiki bat erabili 

behar larako handi bat ateratzeko. 

‒ Egozkailuak 

Asko erabiltzen dira muntaketan eta desmuntaketan, piezak bere 

posizioan jartzeko, larakoak ateratzeko eta abarretarako.  
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Graneteak eta markatzaileak 

Graneteak marka baten edo elkar gurutzatzen duten marren gainean doitasunez zentratzeko 

eta marka ongi definitu bat egiteko erabiltzen dira, gero zulatu ahal izateko. Bi motatakoak 

daude, konbentzionala eta automatikoa. 

Markagailuak piezetan marka jakin bat, zenbakia edo letra, trokelatzeko erabiltzen dira. 

‒ Graneteak 

Zentratzeko puntzoi hauek mailu batekin 

batera erabiltzen dira. Granetearen 

atzealdean kolpe bat jotzean, graneteak, bere 

puntaren bidez, arrasto bat uzten du piezan. 

Punta mekanikoki arteztua dago doitasunez, 

eta 60°-ko alaka du. 

 

 ‒ Granete automatikoak 

Eskuz eragindako puntzoiak dira, eta ez da 

mailurik behar erabiltzeko. Puntzoiak, hari 

bidezko gailu batez aldez aurretik graduatua 

izan ondoren, eta behin bere posizioan jarri 

eta presionatu ondoren, sakon irartzen du.  

 
 

 

‒ Zenbaki edo letren markatzailea 

Identifikazio-marka iraunkorrak egiteko 

eskuzko puntzoiak dira. 40 Rockwell C 

gogortasunerainoko materialak markatu 

ditzakete. Plastikozko kaxatan saltzen dira. 

Sorta alfabetikoak 27 karaktere ditu (A-tik Z-ra 

eta &). Zenbakizko sortak 10 karaktere ditu 

(0tik 9ra). 

Ateragailuak 

Erremintarik erabilienetako bat da presiopean sartutako piezak desmuntatzeko, hala nola 

engranajeak, errodamenduak, poleak, etab. Forma eta tamaina askotakoak daude, eta 

mekanikoki edo hidraulikoki eragina izan daiteke. 

‒ Ateragailu mekanikoak 

Banaka eros daitezke, edo sorta industrial gisa 

bestela. Haien bidez, engranajeak, pistak, erroda-

menduak, piñoiak, poleak etab. atera daitezke. 

Konfigurazio hauek izan daitezke: 

Bi hankako ateragailua. 

Hiru hankako ateragailua. 

Baraila fineko ateragailua. 

Errodamendu-bereizgailua, ateratzeko unitatea-

rekin. 

Errodamendu-bereizgailua bi hankako ateragailua-

rekin.  
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‒ Errodamendu-ateragailuak 

Tentsio uniformea aplikatzen dute 

errodamenduen barne-pistan zein 

kanpo-pistan, eta horrek gutxitu 

egiten du erresistentzia erroda-

mendua egotzi bitartean. Erroda-

mendu mota batzuetarako egokia 

da, aukera ematen baitu karkasa 

itsuetatik errodamenduak atera-

tzeko makina desmuntatu gabe 

edo biraketa-ardatza atera gabe. 

Karrakak eta zerrak 

Guztiok dakigu zein garrantzitsuak diren elementu hauek eguneroko lanean; beraz, aipamen bat 

besterik ez dugu egingo. 

‒ Teknikarientzako karraka sortak 

Karrakarik erabilienak mota hauetakoak dira: 

eskuzkoa, erdibiribila eta biribila; zurezko 

heldulekuak dituzte guztiek. 

Karraka guztiak ez dira berdinak, baina 

irudian erakusten direnek bigarren sorbatz 

bat dute, oso egokia ebaketa arinak edo 

ertainak egiteko material askotan, hala nola 

altzairu herdoilgaitzean. 

 

 ‒ Erlojugile-karraka sortak 

Lima edo karraka txikiak dira, doitze fin eta 

delikatuak egiteko. Oso material gogorrak 

karrakatzeko gai dira, hala nola tungsteno 

karburoa, zeramika, karbonoa, beira, altzairu 

gogortuak, etab. Sortek ohiko sei profilak 

izaten dituzte: eskuzko laua, biribila, erdibi-

ribila, karratua, triangeluarra eta konikoa. 

 

‒ Arkuzko zerrak 

Metaletarako zerrekin erabiltzeko arkuak dira. 250/300 mm-ko orri konbentzional guztiak onartu 

ohi dituzte; mota batzuk 90°-ra akopla daitezke arrasean ebakitzeko, behar izanez gero. 
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Eslingak 

Edozein lan mekanikotan, eta batez ere mantentze-lanetan, askotan gertatzen da tamaina eta 

pisu handiko objektuak mugitu behar izatea, baita piezak biratzea edo hankaz gora jarri behar 

izatea ere. Lan horiek egiteko, eslingak edo kateak erabili beharko ditugu, garabi edo polipastoei 

loturik, piezak mugitu ahal izateko. Eslinga motarik erabilienak aztertuko ditugu, bai eta nola 

erabili ere: 

‒ Kargak altxatzeko eta atxiki-

tzeko eslingak 

Eslingak zailtasun handiko polies-

terrezko zingilaz fabrikatu ohi dira. Oso 

egokiak dira garrantzitsua denean 

gainazalei kalte ez egitea eta ukitze-

presio handirik ez egitea. Lan-kargaren 

segurtasun-muga eta fabrikazio-data 

izaten dituzte etiketan; kolore bidez 

kodetuta daude, identifikatzen lagun-

tzeko. Eslingaren kargaren segurtasun-

muga ere etiketan agertzen da konfi-

gurazio bakoitzean. Eslingak zenbait 

tamainatakoak dira, eta eguzki-argiak, 

hezetasunak, koipeak, zikintzeak edo 

ur gaziak ez dituzte hondatzen. 

 

 

 

Erabiltzeko modurik ohikoenak irudi honetan erakusten dira. 

Adar bakunak bere etiketak adierazten duen kargaren % 100 jasaten du; adar bikoitzak, % 200, 

baina era horretan besoen artean 90°  egonez gero, % 100; begiztan, % 80. 

Begizta-konfigurazioan erabiltzen da, halaber, piezei buelta emateko; eragiketa hori egiteko, 

begiztaren korapiloa piezaren ertzean ezarri behar da, eta, begizta altxatzean, piezak buelta 

ematen du. 

 

 

 

 

Heldulekua 

Heldulekua Heldulekua Heldulekua 

Heldulekua 

ADAR 
BAKUNA     

ADAR 
BIKOITZ 

PARALELOA 

ADAR 
BIKOITZA 
90°-AN BEGIZTA

Karga 

Karga 
Karga 

Karga 
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Erabiltzen diren beste erreminta batzuk 

Beste erreminta asko badira, baina haien aplikazioa lan batzuetara mugatuta dago. Atal hau 

amaitzeko, gure lanbidean asko erabiltzen diren beste tresna hauek ikusiko ditugu: 

‒ Palankak eta azazkal-barrak 

Altzairu forjatuzko orri tenplatuzkoak dira. 

Kirtenak erraz ikusteko modukoak dira, eta 

kolpeekiko erresistentzia dute; helduleku 

erosoa eskaintzen dute, eta palanka indarrez 

egiteko aukera ematen dute. Industria meka-

nikoan erabiltzen dira, oro har, eta manten-

tze-lanen eta automobilak konpontzeko tai-

lerretan, palanka egiteko eta piezak bere 

tokian jartzeko. 

 

 

 

Erreminta-kutxak 

Oso erabilgarriak dira. Kaxak, orgak, 

armairuak eta panelak daude, erreminta 

guztiak ondo antolatuta eta erraz hartzeko 

moduan izateko.  

 

 ‒ Imantzailea-Desimantzailea 

Eskuzko erreminta txikiak, hala nola bihur-

kinak, giltza hexagonalak, etab., magnetiza-

tzeko eta desmagnetizatzeko. 

Oso erraza da erabilera: imandu edo desi-

mandu nahi dugun pieza behar den 

noranzkoan pasatu behar dugu, besterik ez. 

 

‒ Biltzaile magnetiko teleskopikoa 

Imana hodi baten barnean dago, altzairu 

herdoilgaitzezko hagaxka teleskopiko baten 

muturrean; hala, arazorik gabe sar daiteke 

metalezko objektuen artean galdutako objek-

tua berreskuratzeko. 

Atxikitze magnetikoaren ahalmena, gutxi 

gorabehera, 3,6 kg da.  
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Arrisku orokorrak eskuzko erremintak erabiltzean 

Jarraian, ikusiko dugu zer arrisku dituen erreminta laguntzaileen erabilerak. 

Eskuzko erreminten erabilerari elkartutako arrisku nagusiak hauek dira: 

• Kolpeak eta ebakiek eskuetan, erremintek berek eragindakoak ohiko lanak egitean.  

• Lesioak begietan, lantzen ari diren objektuek edo erremintak berak askatutako 

partikulengatik.  

• Kolpeak gorputzean, erreminta edo lantzen ari den materiala erortzeagatik.  

• Bihurrituak edo lesioak gainesfortzuengatik edo mugimendu gogorrak egiteagatik.  

Aipatutako arriskuak eragiten dituzten kausa generiko nagusiak hauek dira: 

• Erreminta desegokiak, akastunak, kalitate txarrekoak edo gaizki diseinatuak erabiltzea.  

• Erremintak gaizki erabiltzea.  

• Leku arriskutsuetan utzitako erremintak.  

• Modu arriskutsuan garraiatutako erremintak.  

• Gaizki zaindutako erremintak.  

Eskuzko erreminten erabilera desegokia lesio kopuru handi baten jatorria da. Kontuan hartu 

beharreko segurtasun-arau orokor hauek aipa daitezke: 

• Egin beharreko lanerako erreminta egokia hautatzea.  

• Erremintak egoera onean izatea.  

• Erremintak behar bezala erabiltzea.  

• Erremintak toki seguruan gordetzea.  

• Ahal denean, bakoitzak bere erremintak izatea.  

Prebentzio-neurriek erreminta diseinatzeko fasean hasi behar dute. Erabilerari dagokionez, 

erreminta bakoitzerako praktika seguruak eta prebentzio-neurri espezifikoak erabili behar dira.  

Azkenik, programa egoki bat izan behar da, barne hartuko dituena fase guztiak, erosketatik 

ezabatzeraino, erabilera, mantentzea eta biltegiratzea barne.  

 



 

MEKANISMOAK 
 





 

MEKANISMOAK 
 

Sarrera 

Makina bat ikusten dugunean, bere forma eta tamainagatik identifikatzen dugu, baina, arretaz 

aztertuko bagenu, ikusiko genuke azken multzoa eratzen duten mekanismo sorta batez osatuta 

dagoela.  

Esan genezake "mekanismoa" dela ekintza jakin bat sortzen duten organo edo piezen 

konbinazioa. Makina-erremintetan eta abarretan aurkitu ohi direnak aztertuko ditugu.  

Mekanismo bat zer den ulertzeko, adibide batzuk jarriko ditugu: 

− Baraila da tresna bat indar bat aplikatuz 

piezak atxikitzeko balio duena ("a" irudia). 

Torloju batek eta azkoin batek osatutako 

multzoa mekanismo bat da, mugimendu 

zirkular bat mugimendu lineal bihurtzeko 

balio duena. Berehala ikus dezakegu 

mekanismo baten bidez (torlojua – azkoina) 

aldez aurretik diseinatutako helburu bat 

lortzen dugula (baraila). 

− Aurrekoaren antzeko beste adibide bat 

mikrometroak dira ("b" irudia). Sistema 

beraren bidez, neurketa zehatzak egin 

ditzakegu. 

 

"a" irudia. 

− Mekanismoak konbinatuz, makina konplexuak lor ditzakegu, hala nola tornu bat, fresatzeko 

makina bat, zulagailu zutabedun bat edo hondeamakina bat ("c" irudia), etab. Azken kasu 

horretan, mugimendua transmititu, eraldatu eta doitzen duten mekanismo batzuen bidez, 

presio batzuk egitea lortzen da. 

 

"b" irudia. 

 

Mekanismoen funtzioa ulertuko badugu, oinarrizko kon-

tzeptu batzuk ezagutu behar ditugu. 

 
 

"c" irudia. 
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Mugimendua  

Mugimendua da gorputzen egoera lekuz edo posizioz aldatzen ari diren bitartean. 

Mugimendua aztertu ahal izateko, elementuaren puntu bakar batek egiten duen lekualdaketari 

jarraitzen diogu, eta honela esaten dugu: mugimendua da puntu baten multzo batekiko leku- 

edo posizio-aldaketa. 

Mugimendu motak  

Mugitzen ari den puntu baten ibilbidea aztertuz gero, mugimendu mota hauek bereizten dira: 

a) nolanahiko mugimendua (1. irudia). 

b) mugimendu lerrozuzena (1. irudia).  

c) mugimendu zirkularra (1. irudia).  

d) mugimendu kiribila edo helikoidala (4. irudia). 

 

 1. irudia. 2. irudia. 3. irudia. 4. irudia. 

Abiadura aipatzen dugunean, esan nahi dugu denbora jakin batean egin daitekeen distantzia. 

Abiadura mugimenduarekiko aztertzen badugu, hauek bereiziko ditugu: 

a) mugimendua nolanahikoa bada, abiadura modu arbitrarioan aldatzen da. 

b) mugimendua uniformea bada, abiadura konstantea da denboran zehar. 

c) mugimendua azeleratua bada, abiadura handituz joaten da. 

d) mugimendua atzeratua bada, abiadura gutxituz joaten da. 

 

Amaitzeko, azken bereizketa bat egin dezakegu: 

txandakako mugimendua. 

 

 

 

 

Mugimendu 

zirkularra 

Mugimendu 

helikoidala 

Mugimendu 

lerrozuzena 

Nolanahiko 

mugimendua 

Abiadura nolanahiko 

mugimenduan 

Abiadura mugimendu 

uniformean 

Abiadura mugimendu 

azeleratuan 

Abiadura mugimendu 

atzeratuan 

Txandakako mugimenduaren  

adierazpen grafikoa 

denbora denbora denbora 

denbora 

denbora 

denbora denbora denbora 

denbora 

denbora 
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Mekanismoak funtzionatzeko moduak  

Funtsean, mekanismoak modu hauetan betetzen 

dute beren eginkizuna: 

a) Bitarteko mekaniko baten bidez. Hori da 

mekanismoen kasurik ohikoena (5., 6. eta 7. 

irudiak). 

b) Bitarteko hidrauliko (likido baten presioa) edo 

pneumatiko (airearen presioa) baten bidez (8. 

irudia).  

c) Sistema elektriko bidez (9. irudia). 

Aipatutako kasu horiek guztiak beren artean konbina 

daitezke, funtzionatzeko bitarteko ugariak dituzten 

makinak lortzeko. 

 

 

8. irudia.  Airea "P" hodian presioan sartzen 

da, eta eskuinerantz lekualdatzen du zilindroa. 

Airearen presioa desagertzen denean, 

zilindroak atzera egiten du malgukiaren 

indarrez. 

  

9. irudia. Kontaktorea, errele termikoa eta aginte-eskema. 

Mekanismoak 

Mekanismo guztiak, batez ere, mugimendua transmititzeko erabiltzen dira; horregatik, 

"transmisio-mekanismo" izenda daitezke. Eginkizun horretaz gainera, batzuetan, mugimendua 

eraldatu ere egin dezakete. Hori gertatzen denean, mugimendua transmititzeko eta eraldatzeko 

mekanismo gisa definitu ahal izango dira. Eraldaketa honela lor daiteke: 

a) Bira kopurua aldatuz (5. irudia). 

b) Biraketa-noranzkoa aldatuz (6. irudia). 

c) Mugimendu mota bat beste mota bateko mugimendu bihurtuz (7. irudia).  

Adibide argi bat automobiletan dugu: mekanismoen bidez, beste aplikazio askoren artean, 

abiadura desberdinak hartu ahal izatea eta aurrerantz edo atzerantz ibili ahal izatea lortzen da. 

Hori guztia zilindroen barnean pistoiek egiten duten mugimendu linealetik abiatuta lortzen da. 

 

5. irudia. Senak esaten duen bezala, piñoien diametroa aldatzean, aldatu egiten da bira kopurua. 

LEGENDA 
L1, N: Elikadura 
F1: Babesgailu magnetotermikoa 
F2: Errele termikoa 
S0: Gelditzeko sakagailua 
S1: Abiarazteko sakagailua 
K1M: Kontaktorea 
H1: Motorraren 
funtzionamenduaren argi-seinalea 
H2: Errele termikoaren desarraren 
argi-seinalea 
M: Motorra 

AGINTE-ESKEMA 
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6. irudia. Ibilgailu baten abiadura-kaxan, abiadura jakin bat edo atzera-martxa lortzeko, nahikoa da gurpil horzdun bat 

tartean jartzea.  

Azterketa modu ordenatuan egiteko, nahiz eta dagoeneko argi dugun mekanismo ia guztien 

zeregin nagusia mugimendua transmititzea dela eta, askotan, transmititzeaz gainera eraldatu 

ere egiten dutela, mota hauek bereiziko ditugu: 

a) Kontrol-mekanismoak. Mugimendu batzuk erregulatzeko edo mugatzeko erabiltzen dira 

(10. irudia). Makinak abiarazteko eta geldiarazteko ere erabiltzen dira (11. irudia). 

   

7. irudia. Hemen, espeka batek 

gauzatutako mugimendu-eraldaketa 

batzuk ikus ditzakegu. 

10. irudia. Ibilbide-

amaierako gailuak. 

11. irudia. 12. irudia. Enbrage konikoa. 

b) Kontrol-mekanismoak. Motorretik datorren mugimendua geldiarazi gabe bi ardatzen arteko 

transmisioa ezartzeko edo transmisio hori eteteko erabiltzen dira. Hau da, makinen 

organoak enbragatzeko eta desenbragatzeko erabiltzen dira (12. irudia).  

c) Balazta-mekanismoak. Haien bidez, gorputz baten abiadura murriztea lortzen da, eta, 

beharrezkoa denean, mugimendua geldiaraztea.  

d) Inbertsio-mekanismoak. Biraketa-noranzkoa aldatzeko erabiltzen dira (13. irudia). 

e) Erregulazio-mekanismoak. Haien bidez, mugimendu jakin bat erregulatu egin dezakegu, 

erabiltzeko balio jakin batera mugatuz. Nabarmentzekoak dira abiadura-erregulagailuak, 

abiadura-tarte zabal baten barnean hautatzeko aukera ematen baitute.   

 f) Blokeo-mekanismoak. Balaztekin batera, mugimendua transmititzea helburu ez duten 

bakarrak dira. Batez ere, honetarako erabiltzen dira: 

− Elementu baten posizioa ziurtatzeko (14. irudia). 

− Makina bat funtzionatzen hastea galarazteko babes-elementuak kenduta daudenean. 

− Makina baten bi atal bateraezin aldi berean lanean hastea galarazteko, eta abarretarako. 

Ibilgailu baten atzera-martxa Ibilgailu baten 1. abiadura 

Mugimenduaren 
irteera noranzko 

jakin batean 

 

Gurpil 
lerragarriak 

Gurpil 
lerragarria 

Mugimenduaren 
ibilbidea

 Mugimenduaren 
ibilbidea

Tarteko 
gurpila

Mugimenduaren 
irteera kontrako 
noranzkoan 

 

Espekaren biraketa 

Balantzina

Biraketa 

Balantzinaren mugimendu 
angeluarra 

  

Bultzatzeko 
hagatxoa 

Hagatxoaren 

txandakako 

igoera eta 

jaitsiera 
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13. irudia. Irudi hauetan, mugimenduaren 

noranzkoa aldatzeko sistema bat ikusten 

dugu: erdiko zorroa alde batera 

lekualdatzean, alboan dauden engranaje 

konikoak biratzen hasten dira. Zein 

engranajek enbragatzen duen,  hari loturik 

dagoen koroa noranzko batean edo 

bestean biratuko da. 

 

   

 

                  

14. irudia. Lehen irudian ikusten dugu eskuineko palankari eragitean orga blokeatu egiten dela. Era berean, marrazkian 

gidariak blokeatzeko sistema bat ikusten dugu.  

 

g) Akoplamendu-mekanismoak. Ardatzak akoplatzeko eta desakoplatzeko erabiltzen dira, 

mugimendua transmititzea lortzeko (15. irudia). 

 

15. irudia. 

 

 

Enbrageari eragiteko 
lekualdatzea

Enbragatuta daudenean 
ardatzarekin batera biratzen 
diren gurpil konikoak 

Zein gurpil konikori eragin 
zaion, koroa noranzko batean 

edo bestean biratuko da 

Palankari 

eragitean Gidaria 
blokeatzeko 

palanka 

Sistema 

blokeatzen da 

Gidariaren 

blokeoa 
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Transmisio-mekanismoak 

Mugimendua transmititzeko modua sakonago aztertu nahi izanez gero, hasi beharko genuke 

ikusten zer posizio erlatibo duten transmisiorako erabili nahi diren ardatzek. Hala, antolaera 

hauek ditugu: 

1- ardatz lerrokatuak edo elkarren artean angelu txiki bat eratzen dutenak (16. eta 17. 

irudiak). 

2- elkarren artean 5°-tik gorako angelua eratzen duten ardatzak. 

3- ardatz paraleloak (18. irudia). 

4- elkar gurutzatzen duten ardatzak (19. irudia). 

5- elkar ebakitzen duten ardatzak (20. irudia). 

           

16. eta 17. irudiak. Ardatz lerrokatuak edo angelu txiki bat eratzen dutenak. 

   

18. irudia. Ardatz paraleloak. 19. irudia. Elkar gurutzatzen duten 

ardatzak. 

20. irudia. Elkar ebakitzen duten 

ardatzak. 

Ardatz lerrokatuak 

Kasu honetan, mugimendua transmititzeko, batez ere akoplamenduak erabiltzen dira. Mota 

hauek bereiz ditzakegu: 

1.  Akoplamendu malguak 

Mugimenduak zurruntasun eta bihurdura ertainarekin transmititzeko erabiltzen dira; 

deslerrokatze angeluar, axial eta paralelo arinak onartzen dituzte. Bihurdura batzuk 

indargetzeko ere balio dute. Gainera, mekanismo hauetako batzuk, gainkarga handi baten pean 

daudenean, hautsi egiten dira modu garbian; hala, "fusible mekaniko" gisa jarduten dute, ekipoa 

eta langilea babesteko. Jarraian, zenbait akoplamendu malgu erakusten dira: 

 

‒ Oldham akoplamendua 

Akoplamendua biratzean, indar-momentua transmititzen duen diskoa txandaka doitzen da. 

Diseinu horri esker, ardatzaren lerrokatze-akatsak jasan ditzake akoplamenduan karga handirik 

ezarri gabe. 
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‒ Jawflex transmisio-akoplamendu malguak. 

Hiru piezako akoplamendu hauek aluminiozko bi danbor eta elementu elastiko bat (armiarma) 

dituzte. Armiarma-formako poliuretanozko elementuak moteldu egiten ditu bultzada-kargak; 

hala, minimizatu egiten ditu motorrean eta beste ekipo delikatuetan gertatzen diren inpaktuak. 

 
‒ Hauspo motako transmisio-akoplamendu malguak. 

Elkarri konektatutako izurdura sorta bat da, eskusoinuaren hauspoaren itxurakoa. Mintz horiek 

zurrunak dira bihurduren aurrean, baina bakoitzak flexio angeluar txiki bat egin dezake, eta 

flexio horien guztien baturak ahalmena ematen dio akoplamenduari lekualdatze angeluarrak, 

paraleloak edo axialak gainditzeko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deslerrokatze 

axiala 

Deslerrokatze 

angeluarra 

Deslerrokatze 

paraleloa 
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‒ Artekatze helikoidaleko transmisio-

akoplamendu malguak. 

Abiadura handiak, lerrokatze falta eta lubrifi-

kazio-mugak direla-eta beste akoplamendu 

batzuek jasan ditzaketen mugak gaindituko 

liratekeen aplikazioetan erabiltzeko diseina-

tuta daude. 

2.  Akoplamendu zurrunak 

Haien bidez, bi ardatz modu zurrunean lot ditzakegu. Akoplamenduaren lotura-gainazala 

ardatzarekiko perpendikular dagoen plano batean egon daiteke (21. irudia), edo bere barnean 

ardatza daukan batean (22. irudia).  

Mekanismo mota honetan, oso garrantzitsua da ardatzak lerrokatzea, oso zurruna delako.  

    

21. irudia. 

 

 

22. irudia. 

3. Enbragatzeko eta desenbragatzeko akoplamenduak  

Mekanismo hauekin, lerrokatuta dauden bi elementu edo bi ardatzen arteko mugimendu-

transmisioa gauzatu edo ezabatu egin dezakegu haietako bat geldiarazi gabe. 

Azterketa egiteko, bi mota bereizi behar ditugu: 

− Bi ardatzak biraka ari direla desenbragatzen uzten duten akoplamenduak, baina 

sistemaren lotura egiteko orduan lotu beharreko ardatzak edo piezak geldirik egotea 

eskatzen dutenak (23. irudia). Mekanismo mota horri enbrage horzduna deritzo. 

   

23. irudia. Enbragatze- eta desenbragatze-posizioa. 

 

Torlojuak  Matadera 

 Lekualdatzea 
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− Ardatzak geldirik daudela zein biraka ari direla enbragatzen eta desenbragatzen uzten 

duten mekanismoak. Zenbait mota daude, guztiak ere gainazalen arteko marruskaduran 

oinarrituak. Erabilienak marruskadura-enbrage  konikoa (24. irudia), disko-enbragea (25. 

irudia) eta disko aniztuneko enbragea dira (26. irudia). Eragintzari dagokionez, eragintza 

mekanikoko, hidraulikoko eta elektromagnetikoko enbrageak daude. 

‒ 24. irudia Marruskadura-enbrage konikoa. 

Marruskadura-enbrage oinarrizkoenetako bat konikoa da. Akoplamendu sinpleetarako erabiltzen 

da, sinplea eta eraginkorra delako. Elementu koniko bat dagokion zuloan sartzean, 

marruskadura gertatzen da, eta hari esker gertatzen da transmisioa.  

 

 

 

‒ 25. irudia Disko-enbragea. 

Disko-enbrageek konikoak ordeztu dituzte 

askotan, marruskadura-gainazal handia 

dutelako, espazio txikia behar dutelako eta 

bero-disipazio handiagoa dutelako. Aldame-

neko irudian ikus daitekeen bezala, 

abiadura-kaxako "2" ardatza "3" kojinete 

baten bidez lotuta dago birabarkiarekin. 

Ardatz horretan, enbrage-diskoaren zorro 

ildokatua muntatu da, eta "9" disko 

horretatik hartzen du biraketa-mugimendua 

diskoa "4" bolantearen kontra estutzen 

denean. Bolanteari atxikia eta harekin bat 

eginda "5" karkasaren bidez, "6" presio-

platera dago, bolantearekin batera biraka. 

"7" malgukien ondorioz presio-platera 

inertzia-bolantera lotuta dagoenean, trans-

misioa gertatzen da. Aitzitik, baldin eta 

malgukiek elementu horiek bereizten 

badituzte, mekanismoa desenbragatuta 

gelditzen da. 

 

Makina askotan, sistema horiei elektroiman bidez eragiten zaie. 

 

 

 

 

1. Birabarkia 

2. Abiadura-kaxarako 

ardatza 

3. Kojinetea 

4. Inertzia-bolantea 

5. Estalkia 

6. Presio-platera 

7. Malgukiak 

8. Eraztuna 

9. Enbrage-diskoa 

10. Marruskatzeko 

materiala 
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‒ 26. irudia Disko aniztuneko enbragea. 

Eraztun sorta baten ekintzan oinarritzen da; eraztunak bereizita egon daitezke (orduan, ez dute 

mugimendurik transmititzen), edo denak elkartu egin daitezke (orduan, mugimendua 

transmititzen dute). Irudi hauetan, enbrage mota honen adibide batzuk ageri dira; azken irudian, 

enbrage bikoitz bat ageri da. 

   

 

4.   Momentua mugatzeko akoplamenduak 

Potentzia-iturriaren eta kargaren arteko jarrai-

tutasuna eteten dute karga balio jakin batera 

iristen denean; abiatze-motorraren inertzia 

xurgatzeko ere balio dute (27. irudia). 

5.  Tartean erreduktoreak dituzten akoplamenduak 

Zuzeneko akoplamenduez gainera, transmisioa 

tarteko erreduktoreen bidez ere lor daiteke. 

Holako sistemak erabiltzen dira sarrerako 

ardatzaren abiadurak eta irteerakoaren abiadurak 

desberdinak izan behar dutenean (28. irudia). 
 

27. irudia. 

‒ 28. irudia Erreduktore epizikloidala, eskuarki planetario deitua. 

Hurrengo irudietan, ardatz lerrokatuen arteko mugimendu-transmisio bat ikus dezakegu. 

Mekanismo honen bidez, irteera-abiadura txikiagoa eta momentu handiagoa lortzen da motorrak 

emandakoa baino. 

 
 

 

 

Mugimen-
duaren 
irteera 

Mugimenduaren 
sarrerako polea 

Momentua 
mugatzeko 

gailu doigarria 
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Elkarren artean 5°-tik gorako angelua eratzen duten ardatzak 

5°-tik gorako deslerrokatze angeluarra duten bi ardatzen artean mugimendua transmititu behar 

denean, cardan giltzadura orokorrak erabiltzen dira. 

Horrelako akoplamendu giltzatuetan, komeni da deslerrokatzea ez izatea 30°-tik gorakoa. 

‒ Cardan giltzadura bakuna 

Abiadura handiko edo doitasun handiko era 

askotako ekipoak konektatzeko erabiltzen da, 

5 gradutik gorako deslerrokatze angeluarrak 

espero izatekoak direnean. 

 

 

 

 

 

 ‒ Cardan giltzadura bikoitza 

Askotan, cardan giltzadura bikoitza erabiltzen 

da, biak lotzen dituen ardatzak antzeko 

angeluak eratu ditzan ardatz gidariarekin eta 

gidatuarekin. 

Lerro-ardatzak, ardatz motorrak, uhal garraia-

tzaileak eta era askotako makina birakariak 

konektatzeko erabiltzen da. 

 

 

 

‒ Cardan giltzadura bikoitza ardatz 

teleskopikoarekin 

Bi giltzadurak lotzen dituen ardatza 

teleskopikoa izan daiteke; hala, desbideratze 

angeluarraz gainera, luzera aldatzea ere 

onartzen du. 

Ardatz paraleloak 

Aurkituko dugun transmisiorik ohikoena paraleloan kokatutako ardatzen artekoa da. 

Mugimendu-transferentzia hori gauzatzeko, sistema hauek erabiltzen dira: 

a) marruskadura-gurpilak.  

b) uhalak eta poleak (29. irudia). 

c) gurpil horzdunak (30. irudia). 

d) kateak eta kate-gurpilak. 
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29. irudia. Uhal industrial bidezko transmisioa. 30. irudia. Gurpil horzdunen bidezko transmisioa. 

Horrelakoetan, aldaera ugari izan dezake mugimenduaren zirkulazioak. Hona hemen 

adierazgarrienak: 

− Ardatzen biraketa-noranzkoa berdina edo alderantzizkoa izan daiteke. 

− Mugimendua transmisio bakunaren edo konposatuaren bidez bidera daiteke. 

− Mekanismo batzuk erabiliz, ardatz gidatuaren abiadura konstantea edo aldakorra izatea lor 

daiteke. 

− Transmisioa osatzen duten elementuen arabera, mugimendu-galerak gerta daitezke 

irristaduragatik (marruskadura-gurpilak, uhalak eta poleak), edo irristaduragatiko 

mugimendu-galerarik gabeko transmisioak izan daitezke (gurpil horzdunak, kateak, etab.). 

Elkar gurutzatzen duten ardatzak 

Askotan, makinen barnean ikus dezakegu elkar gurutzatzen duten ardatzen artean mugimendua 

transmititzen dela.  Hori lortzeko, sistema hauetakoren bat erabiltzen da: 

a) Uhalak eta poleak (31. irudia). 

b) Torloju amaigabe bat eta gurpil bat (32. irudia). Oso metodo erabilia da, zeren eta, bi 

ardatz perpendikularren artean mugimendua transmititzeaz gainera, abiadura nabarmen 

murrizten baita irteerako ardatzean. Mugimenduaren transmisioa itzulezina izaten da: 

torloju amaigabetik gurpilera transmititzen da beti, eta ez bestela. 

c) Bi gurpil helikoidal (33. irudia). Ardatzen arteko angelua 90° edo handiagoa izateko aukera 

ematen dute. 

   

31. irudia. 32. irudia.  33. irudia. 
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Elkar ebakitzen duten ardatzak 

Elkar ebakitzen duten bi ardatzen artean konexio bat ezartzeko, metodo hauetakoren bat erabili 

behar dugu: 

1) Uhalak eta poleak. 

2) Marruskadura-gurpilak. 

3) Engranaje konikoak (34. irudia). 

Eta 90°-z bestelako angelu batekin elkar ebakitzen duten ardatzen artean ere transmiti daiteke 

mugimendua. 

  

34. irudia.  

Mugimendua transformatzeko mekanismoak 

Mugimenduaren transmisioa aztertu ondoren, ikusiko dugu zer eraldaketa izan dezakeen. 

Eskuarki, mugimendu zirkular bat lineal bihurtu nahi izaten da, edo alderantziz. Hala, hauek 

bereizten ditugu: 

a) Biela-biradera mekanismoak:  

Ibiltarte finkoa edo erregulagarria izan dezakete. 

Jotzen da ibiltarte finkoko biela-biradera mekanismoa (35. irudia) mugimendu zirkularra atzera-

aurrera mugimendu lineal bihurtzeko erabiltzen dela.  

“1-2” biradera “1”etik pasatzen den ardatz finko baten inguruan biratzen da. “3” irristailuak 

translazio lerrozuzeneko mugimendua du, eta “2-3” bielak mugimendu angeluar mugatua. 

“35a” irudia aztertuz gero, konturatuko gara kasu honetan biela-biradera sistemak erregulazio-

aukera duela. Hala, pistoiak egiten duen “L” distantzia  “1” biraketa-puntuak deskribatzen duen 

zirkunferentziaren “r” erradioaren funtzioa da.  

Beste adibide bat dago “35b”  irudian; han, gurpil batean ainguratutako biela baten ibiltartea 

ikusten dugu. Finkatze-puntu hori aldatu egin daiteke batzuetan, luzera desberdineko ibiltarte 

linealak lortzeko.  

b) Piñoi-kremailera mekanismoak (36. irudia): 

Kasu honetan, lekualdatze lineala kremailerak edo piñoiak egin dezake. 

MULTZO KONIKOA 
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35. irudia. 

 

35a. irudia. 
 

35b. irudia. 

 

‒ 36. irudia ‒ Piñoi-kremailera 

Ibilgailu baten direkzioaren adibide honetan, 

piñoi-kremailera sistemaren bidezko mugi-

mendu-eraldaketa bat ikus dezakegu. Piñoia 

biratzean, kremailera linealki lekualdatzen da. 

Aztertutako beste mekanismo batzuk ere ikus 

ditzakegu, hala nola cardan juntadura edo 

ardatz teleskopikoa. 

 
 

c) Torloju-azkoin mekanismoak:  

Aurreko kasuan bezala, lekualdatze lineala torlojuak zein 

azkoinak egin dezakete. Torlojuak lekualdatze axiala egiteko 

aukerarik ez badu, biratzean azkoinaren lekualdatze axiala 

eragingo du. Aitzitik, azkoina axialki blokeatuta badago, 

torlojuak egingo du lekualdatze axiala (37. irudia). 

d) Espeka-mekanismoak: 

Atzera-aurrera mugimendu lineala lortzeko, zenbait gailu 

erabil daitezke. Haien artean, espeka-mekanismoak dira 

erabilienetakoak. 

Espeka mekanismo bat da, eskuarki "espeka" izeneko 

bultzatzaile bat duena, ukipen zuzenaren bidez beste pieza 

bat, jarraitzailea izenekoa, mugitzen duena eta txandakako 

mugimendu jakin bat egiten duena. 

 

37. irudia. 

Gehieneko ibilbidea 

Kremailera 

 

Piñoia 

Cardan giltzadura 

Ardatz 
teleskopikoa
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Mekanismo sinple eta merkeak dira; haien diseinu egokiaren bidez, nahi den ia edozein 

mugimendu egin ahal izango du jarraitzaileak. 

Espekaren formari erreparatuta, mota hauek aurkituko ditugu: 

� Disko-espeka (38. irudia). 

Espeka mota hauetan gertatzen diren mugimenduak aztertuko ditugu: 

‒ 38. irudia Disko-espeka 

Diagrama hauetan grafikoki ikusten dugu zer mugimendu transmititzen dion espekak, biratzean, 

jarraitzaileari. 

Lehen kasuan, mekanismoaren osagai guztiak ikusten ditugu, bai eta jarraitzailearen 

espekarekiko goranzko eta beheranzko mugimendua ere. 

Bigarren kasuan, ikusten dugu 90°-tik 270°-ra bitarteko posizioetan hagaxka geldirik dagoela; 

ondoren, gorantz mugitzen da 360°-ko posiziora iritsi arte, eta beherantz hasten da itzulia 

amaitu arte. 

  

 

� Ziri-espeka (39. irudia).  

Marrazkian ikus dezakegun bezala, ziriaren alboranzko lekualdatzearen arabera lortzen da 

hagaxkaren igoera eta jaitsiera.  

 

� Danbor-espeka (40. irudia). 

Espeka mota hauek, albokoekin batera, disko-espekenaren antzeko mugimendua sortzen dute, 

eta sistema automatikoetan erabiltzen dira. 

Jarraitzailea
Arrabola 

Espekaren biraketaren adierazpen grafikoa 

Espekaren profila 

Jatorrizko kurba 

 Jatorrizko 

profila 

Espeka

Jarraitzailea
Arrabola 

Espekaren biraketaren adierazpen grafikoa 

Espekaren 

profila 

Espeka
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39. irudia. 

 

40. irudia.  

 

� Alboko espeka edo aurpegi-espeka (41. irudia). 

Sistema honetan, jarraitzailea espekaren alboko gainazalean 

bermatzen da; gainazal horrek forma berezia du, eta berak 

igoarazten edo jaitsarazten du jarraitzailea. 

Beste mekanismo batzuk 

a) Urratsez urratseko mekanismoak 

Mekanismo hauek mugimendu etenak sortzen dituzte. Haien 

artean, hauek nabarmendu daitezke: 

� Trinketak: 

 

41. irudia. 

Zenbait mota daude, baina funtzionamendu-oinarria antzekoa da (41. irudia). Plater baten 

mugimendu birakariak bira-zati bat sortzen du trinketean. Kasu batzuetan, biraketa hori doitu 

egin daiteke besoa platerean deszentratuz. Eskuarki, trinketeek noranzko bakarrean sortzen 

dituzte mugimendu eten horiek (42. irudia), baina badira trinket itzulgarriak ere, blokeo-sistema 

biratuz bi noranzkoetako biraketak sortzen dituztenak (41. irudia). Eusteko edo blokeatzeko 

sistema gisa ere erabiltzen dira (42a irudia). 

 

 

41. irudia. 

 

42. irudia. 

 

42a. irudia. 

 

Jarraitzailearen 

lekualdaketa 

Espekaren lekualdaketa 

Espekek sortutako artekak 

Espekaren 

profil aktiboa 

Sarrerako 
mugimendua 

 

 

 

 

Gurpilaren 
urratsez 
urratseko 
biraketa 

Trinketearen 
gurpila 

Blokeo-elementua

Blokeo-
elementuak 
mugatutako 
biraketa 

Trinketearen 
gurpila 
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� Maltako gurutzea: 

Zenbait aldaera ditu; abiadura konstanteko sarrera batetik abiaturik mugimendu eteneko irteera 

bat sortzeko erabil daiteke. Ondoko irudietan ikus daitekeen bezala, motorretik datorren 

mugimenduak biradera birarazten du, eta haren hagatxoa, txandaka, "Maltako gurutzearen" 

arteketan sartuz joaten da: bi elementuak kontaktuan daudenean, mugimendua sortzen du, eta 

hagatxoa artekatik ateratzen denean, eten egiten da. Ikusten den moduan, biraketa-higidura 

konstantea txandakako biraketa-higidura (43. irudia) edo txandakako mugimendu lineal 

bihurtzen da (44. irudia). 

     

  43. irudia. 44. irudia. 

 

b) Balazta-mekanismoak:  

Elementu hauek oso erabiliak dira makinetan. Haien eginkizuna da elementu baten biraketa-

mugimendua kontrolatzea eta, behar izanez gero, geraraztea. Eginkizun hori betetzeko, osagai 

finko baten eta beste mugikor baten arteko marruskadura erabiltzen da, marruskaduraren bidez 

energia zinetikoa bero bihurtzeko. Bero hori atmosferara askatzen da. 

Balaztak bi motatan bereiz daitezke: 

− Zapata-balaztak: zapatak marruskatzeko elementu finkoak dira, eta gurpil —danborra esan 

ohi zaio— baten kontra presioa eginez geldiarazten dute gurpila. Zapatak danborraren 

kanpoaldean (46. irudia) edo barnealdean (45. irudia) jar daitezke; ilargi-erdiaren forma 

dute, eta ferodoz hornituta daude. Danborra burdinurtuzkoa edo aleazio arinekoa izaten 

da, eta barnealdetik eta kanpoaldetik mekanizatuta egoten da, orekatzeko. 

− Disko-balaztak (47. irudia): balaztaketa-sistemaren elementu mugikorra balazta-disko 

birakari bat da. Diskoa matxardak besarkatzen du; elementu estatikoa da matxarda, eta 

bertan kokatuta daude balazta-pastillak. Pastillei eragiten zaienean, sistema mekaniko edo 

hidrauliko baten bidez, diskoaren kontra igurtzi eta geldiarazi egiten dute. 

Ikusi ditugun balazta horiei sistema mekaniko, hidrauliko, pneumatiko edo elektriko baten bidez 

eragin dakieke.  

Motor askok balazta elektromagnetikoak dituzte (47. irudia) motorrean bertan txertatuak.  

Funtsean, balaztaketa sortzen duten bi marruskadura-diskoz osatuta daude. Haietako bat finkoa 

da, eta ez da biratzen; bestea, berriz, motorraren ardatzarekin batera biratzen da. Motorrari 

eragiten zaionean, elektroimanak bereizi egiten ditu diskoak, eta, haien artean ukipenik ez 

dagoenez, ez da balaztatzen. Aitzitik, motorra desaktibatzen denean, elektroimanak utzi egiten 

dio diskoak bereizten dituen indarra egiteari, eta diskoek elkar ukitzen dute malguki doigarri 

batek bultzatuta. Horrela lortzen da balaztaketa, eta horrela ziurtatzen da korronte elektrikorik 

ez badago multzoak blokeatuta irautea. 

Mugimenduaren 

txandakako irteera 

Maltako 

gurutzea

Biradera 

Mugimenduaren 

sarrera 

Mugimenduaren 

txandakako irteera 

Mugimenduaren 

sarrera 
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45. irudia. Danbor-balazta. Barnean 

ezarritako bi zapataren bitartez lortzen du 

danborraren biraketa-abiadura murriztea. 

Balazta mota hau ohikoa da ibilgailuetan; 

eragintza hidraulikoa izan daiteke, 

ponpatxo baten bidez, edo mekanikoa, 

kable baten bidez. 

 

46. irudia. Danbor-balazta Kanpoan 

jarritako balazta baten bidez lan egiten du. 

Sistema hau oso erabilia da mota askotako 

makinetan. 
 

47. irudia. Disko-balazta. Balaztaketa 

balazta-pastillen lekualdatze 

axialaren bidez lortzen da, disko 

birakariarekin topo egiten dutenean 

geldiarazi egiten baitute. 

 

 

47a. irudia. Balazta elektromagnetikoa. 

    

47b. irudia. Balazta elektromagnetiko baten osagaiak. 

       

         

 

Ponpatxoa 
Danborra 

  

Ferodoa 

Kanpo-zapata 
Zapata danborraren kontra 
zanpatzen duen indarra 

 

Ferodoa 

Danborra 

Balazta-pastillak 

Presio 
hidraulikoa 

Pistoia 

Balazta-diskoa 

Barne-
zapata 

Barne-
zapata 

Ardatzean 
finkatutako atala; 
beraz, biratu 
egiten da 

Motorraren karkasa 

Balazta, ez da 
biratzen

Elektroimana 

Doitzeko azkoina Malgukia Motorraren ardatza Diskoa 

Diskoa 
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c) Abiadura-erreduktoreak eta -motorreduktoreak:  

Makina guztietan, mugimendua motorretan sortzen da, eta, eskuarki, biraketa-abiadura handia 

izaten dute, gutxi gorabehera 1.500 eta 3.000 rpm artean. Abiadura horiek, askotan, handiegiak 

dira ekipoaren funtzionamendu egokirako; horregatik, beharrezkoa da erreduktoreak edo 

motorreduktoreak tartekatzea abiadura laneko abiadura onargarrietara ekartzeko, hala nola 50, 

60 edo 100 rpm-ra. 

Beraz, erreduktoreak motorren abiadurak aldatzeko engranaje bidezko mekanismoak dira; 

elektrikoak izaten dira. 

Motorreduktoreak multzo gisa erosten dira, hau da, motor elektriko asinkroniko bat erredukzio-

unitate batera akoplatua (48a irudia). Ekipo osoa itxita dago eta elektrikoki babestuta. 

 

48a. irudia. Motorreduktorea. 

 

48b. irudia. Erredukzio-unitate independentea. 

Dena dela, merkatuan badira erredukzio-unitate independenteak ere (48b irudia); motor bat 

akoplatu behar zaie gero, hasierako mugimendua sortzeko. 

Abiadura gutxitzeko, badira uhal, kate edo engranaje bidezko transmisioak ere. Sistema horiek 

badituzte eragozpen batzuk; horregatik, haien ordez erreduktoreak jarriz gero, lekua 

aprobetxatuko da, zarata eta mantentze-lana gutxituko da, eta, halaber, irteerako momentua 

handitu egingo da eta ekipoaren bizitza luzatu.  

Abiadura-erreduktoreen sailkapena 

Modu generikoan, erreduktoreak mekanismoa osatzen duten engranaje moten arabera sailkatu 

daitezke; hala, hauek bereiziko ditugu: torloju amaigabea eta gurpila, engranajeak eta 

planetarioak. 

Torloju amaigabe - gurpil erreduktorea 

Erreduktorerik sinpleena da, zalantzarik gabe. 

Torloju amaigabe bat dauka, sarrera bat edo 

batzuk dituena, eta modu egokian doituta dago 

gurpil batekin; gurpilak altzairuzko gune bat izaten 

du, eta kanpoaldean koroa horzdun bat du, 

brontzezkoa izan ohi dena (48c irudia). 

Sarrera bateko torloju batetik abiatuta, elementu 

horrek ematen duen bira bakoitzeko koroaren 

hortz baten aitzinamendua lortuko da, eta horrek 

abiadura-murrizte nabarmena eragingo du.  

Kontuan izan behar dugu, halaber, sarrerako 

ardatzak irteerako ardatzarekiko 90°-ko angelua 

eratuko duela. 

 

48c. irudia. Torloju amaigabe - gurpil erreduktorea. 

Erreduktorea 

 Motorra 

Torloju 
amaigabea 

Gurpila 
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Erreduktore engranajeduna 

Erreduktore hauek gurpil bikotez osatuta daude; gurpilak edozein motatakoak izan daitezke, hau 

da, hortz zuzenekoak, helikoidalak, multzo konikoak, etab (48d eta 48e irudiak). 

Engranajeen konbinazioaren arabera, sarrerako eta irteerako ardatzen arteko antolaera era 

batekoa edo bestekoa izango da, hau da, paraleloa, perpendikularra... 

 

48d. irudia. Erreduktore engranajedunaren planoa. 

 

48e. irudia. Erreduktore engranajedun baten 

barnealdea. 

Erreduktore planetarioak 

Engranajez osatuta daude, baina antolaera desberdina dute, ez baitute bikoteka engranatzen. 

Honela antolatuta egon ohi dira: erdiko gurpil bat dago, “eguzki” izenekoa, eta zenbait kanpo-

gurpil daude, erdikoarekin engranaturik eta haren gainean biraka; gurpil horiei “planeta” 

deritze. Kanpo-engranajeak beso mugikor batean muntatuta daude, eta besoa biratu egin 

daiteke erdiko engranajearekiko (48f irudia).  

Eskuarki, horrelako erreduktoreen sarrerako eta irteerako ardatzak lerro berean egoten dira, 

engranaje epizikloidalen antolaeraren ondorioz; gainera, abiadura-murrizketa handiak lor 

daitezke: 3:1etik 7:1era etapa bakarrekoak direnean, eta 10.000:1erainoko transmisio-erlazioa 

lor daiteke 5 etapako erreduktoreetan (48g irudia).  

Mugimendua transmititzeko erreduktore epizikloidal bat erabiltzea aukera konpaktu eta 

fidagarria da, toki txiki edo mugatuetan erabili ahal izango delako; egitura sinplea dutenez, 

mugimenduaren transmisio zuzena ziurtatzen dute. 

 

48f. irudia. Erreduktore planetario baten antolaera. 

 

48g. irudia. Bi etapako erreduktore planetarioa. 

Planeta eramailea 
(Irteerako ardatza) 

Kanpo-
engranajea Planetarioa 

Eguzkia 
(Sarrerako ardatza) 
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d) Abiadura-erregulagailuak:  

Ardatz batean biraketa-abiadura sorta bat behar denean eta abiaduren arteko trantsizio 

jarraitua, koskarik gabea, behar denean, abiadura-erregulagailu mekanikoak erabiltzen dira. 

Zenbait mota daude, baina erabilienak uhalen bidezkoak dira; poleen diametroak modu 

jarraituan aldatuz lan egiten dute (49a eta 49b irudiak).  

Beste mota bat marruskadura-erregulagailuak dira (49c irudia).  

 

49a. irudia. 

 

 

49b. irudia. Erregulagailu baten  desmuntaketa. 

 

49c. irudia. 

 

Erregulagailua abiadura txikietan Erregulagailua abiadura handietan 

Sarrerako abiadura 

Uhala

Irteerako abiadura 

  Polea itxia       Polea irekia 

Sarrerako abiadura 

Uhala

Irteerako abiadura 

Polea itxia Polea irekia 

Erregulagailu marruskadura-poleaduna 

Abiadura txikia 

Sarrerako 
mugimendua 

Marruskadura-
gurpilaren posizioaren 
arabera aldatuko da 
irteerako biraketa-
abiadura 

Irteerako 
mugimendua 

Abiadura 
handia 
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Kate zinematikoak.  Transmisio-erlazioak 

Motor batek sortutako mugimendua eta 

indarra eraldatzeko, kate zinematikoak 

erabili ohi dira. “Kate zinematikoa” da 

elkarri lotuta dauden zenbait mekanismok 

osatutako multzo bat, elementu eragi-

learen potentzia mekanikoa laneko 

puntura transmititzen duena. 

Transmisio-sistema garrantzitsuenen 

artean, hauek dira nabarmentzekoak:  

o Poleak eta uhalak. 
o Engranajeak  
o Gurpil horzdunak eta kateak. 
o Torloju amaigabea eta gurpila. 
o Gurpil horzduna eta kremailera, etab. 

 

 

Kate zinematikoak modu eskematikoan irudikatu ohi dira, sinbolo normalizatuak erabiliz. 

Jarraian, sinbolo horietako batzuk eta kate zinematiko batzuk erakusten dira. 

 

 

Transmisio-ardatza Ardatz nagusia Kojinete erradialen gainean 
bermatutako ardatza 

Kojinete erradial eta axialen 
gainean bermatutako ardatza 

Bi norabideetan kojinete errdialak 
eta axialak dituen ardatza 

Errodamendu erradialen gaineko 
ardatza 

Errodamendu axialen gaineko 
ardatza 

Errodamendu biaxialen gaineko 
ardatza 

Akoplamendu elastikoa Errotula-akoplamendua Cardan giltzadura 

Cardan giltzadura ardatz 
teleskopikoduna 

Konpresio-malgukia Trakzio-malgukia Marruskadurazko disko-enbragea 

Marruskadura-enbrage konikoa Azkoin lerragarria duen torlojua Desenbragatzeko azkoina duen torlojua 
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Sistema hauetan gauzatzen den abiadura-

aldaketa aztertuz gero, bi mekanismo mota 

bereiz ditzakegu: 

− Mekanismo biderkatzailea: sarrerako 

abiadura irteerakoa baino txikiagoa 

duena. 

− Mekanismo erreduzitzailea: motorretik 

jasotako abiadura lan-abiadura txikiago 

batera aldatzen duena. 

Transmisio-gailu guztietan gutxienez bi ardatz 

daude: ardatz eragilea edo gidaria eta ardatz 

eragina edo gidatua. Ardatz gidariak ematen 

du mugimendua, motor batetik edo antzeko 

mekanismo batetik. Ardatz gidatuak, berriz, 

ardatz gidaritik datorren mugimendua hartzen 

du. 

Biraketa-abiadura bi modutara neur daiteke: 

 

Zulagailu zutabedun baten kate zinematikoa 

⇒ Abiadura zirkularra (n) minutuko biratan (b/min edo rpm). 

⇒ Abiadura angeluarra (w) segundoko radianetan (rad/s). 

 

 

 

 

Ardatzean lekualdatze 
axiala duen gurpil 
horzduna 

Ardatzean finkatutako 
gurpil horzduna 

Engranaje zilindrikoak Amaigabea eta gurpila 

Engranaje konikoa 
Piñoi-kremailera 

Uhal lau irekia Uhal lau gurutzatuak 

Gurpilak eta katea Trinketea Balazta 
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Poleak eta uhalak 

Transmisio bakuna: 

Mugimendua bi ardatzen artean zuzenean transmititzen denean, sistemari transmisio sinple 

deritzo. 

Erraz froga daiteke elkarri lotutako bi polearen artean berdintza hau betetzen dela: 

2211 ndnd ⋅=⋅
 

d1 = polea gidariaren diametroa. 

n1 =  polea gidariaren minutuko bira kopurua.  

d2 = polea gidatuaren diametroa. 

n2 =  polea gidatuaren minutuko bira kopurua. 

 

Berdintza horri “transmisioaren legea” deritzo, eta hartan ikus dezakegu diametroak biraketa-

abiadurekiko alderantziz proportzionalak direla. Horregatik, eta mekanismoak abiadura 

murriztuko badu, polea gidariak diametro txikiagoa izan behar du polea gidatuak baino. 

Alderantziz izango balitz,  mekanismoa biderkatzailea izango litzateke. 

Biraketa-abiadura edozein dela ere, biraketa-noranzkoari erreparatu behar diogu, eta ikusi 

behar dugu berdina dela bi ardatzetan.   

Transmisio-erlazioa 

Transmisio-erlazioa “i” letraren bidez adierazten da, eta hau balio du: 

                2

1

1

2

d

d

n

n
i ==

   

i = irteera-abiadura / sarrera-abiadura 

“i” erlazioa 1 baino handiagoa denean, sistema biderkatzailea da. 

“i” erlazioa 1 baino txikiagoa denean, sistema erreduzitzailea da. 

Jakin behar dugu autore batzuek transmisio-erlazioa transmisioaren legea alderantziz aplikatuz 

lortzen dutela. Horrenbestez:

 1

2

2

1

d

d

n

n
i ==

  

Kasu horretan, “i” erlazioa 1 baino handiagoa

 
denean, sistema erreduzitzailea izango da, eta alderantziz. 

Transmisio konposatua: 

Mugimendu bat bi ardatz baino gehiagoren artean transmititzen denean, esan dezakegu 

transmisio konposatu bat dela, eta adierazpen hauek izango ditugu: 

 

 

332211 dndndn ⋅=⋅=⋅  
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31

31
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dd

dd
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n
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akgidatzaile

gidatuak

hasierakoa

amaierakoa
totala ⋅

⋅
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⋅
⋅

===  
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Gurpil horzdunak eta kateak 

Honelako sistemetan ere, transmisio bakuna eta konposatua bereiz ditzakegu: 

Transmisio-erlazio bakuna: 

Ardatz gidatuaren n2 biraketa-abiaduraren eta ardatz gidariaren n1 abiaduraren arteko erlazioa 

da, edo alderantziz; beraz, hau izango da: 

 

Transmisio-erlazioa =

 1

2

n

n
i =

  

 

                    2

1

1

2

z

z

n

n
i ==

 

 

z1 eta z2 hortz kopuruak dira engranaje edo kate-

gurpilak direnean. 

Transmisio-erlazio konposatua:  

Mugimenduaren transferentzian bi gurpil pare edo gehiago daudenean, hau izango da 

transmisio-erlazioa: 

 

42

31

31

42

ZZ

ZZ

Z

Z

nn

nn

n

n

n

n
i

gidatuak

akgidatzaile

akgidatzaile

gidatuak

hasierakoa

amaierakoa
totala ⋅

⋅
==

⋅
⋅

===  

 

Zenbakitzeko modu horretan, zenbaki bikoitiz 

markatutako gurpilak mugimenduaren hartzaileak dira, 

eta bakoitiak gidariak. 

Engranajeen kasuan, gurpilen biraketa-noranzkoa 

irudian adierazitakoa da. Kateen biraketa uhalena 

bezalakoa da. 

 

Torloju amaigabea eta gurpila 

Sistema itzulezina izaten da, hau da, mugimenduaren 

zirkulazioa noranzko bakarrean egin daiteke, ardatz 

amaigabetik gurpilera, baina ez kontrako noranzkoan. 

Elementu hauen bidez, transmisio-abiadura handiak 

lortzen ditugu. 
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Irudian ikus daitekeen moduan, eta sarrera bakarreko torloju bat izanik (e1), torlojuak bira bat 

osatzen duen bakoitzean, gurpil horzdunak hortz bat egiten du aurrerantz; beraz, gurpilak bira 

oso bat egin dezan, gurpilak dituen hortz adina (Z2) bira egin behar ditu torlojuak. Horrenbestez, 

biraketa-abiaduraren kalkulua ardatz amaigabearen sarrera kopuruaren eta gurpilaren hortz 

kopuruaren mende dago. Adierazpen matematiko hau izango du: 

 

 

"i" transmisio-erlazioari dagokionez, hau izango dugu: 

 

 

 

Kasu honetan, "i" erlazioa beti izango da 1 baino txikiagoa; horregatik, sistema honek beti 

murriztuko du abiadura. 

Torloju-azkoina eta piñoi-kremailera  

Biraketa-mugimendu uniformea mugimendu lerrozuzen bihur daiteke bi gailu hauen bidez: 

torloju-azkoina (50a irudia) edo piñoi-kremailera (50b irudia).   

• Lehen kasuan, baldin eta “Ph” torlojuaren hari-neurria bada eta “n” aplikatzen zaion bira 

kopurua bada, “D” lekualdatze lerrozuzena hau izango da: 

nPhD ⋅=  

 

50a. irudia. 

“n” aldagaia bira kopuru oso 

bat edo frakzionario bat izan 

daiteke.  

Danbor graduatua aztertuko 

bagenu, ikusiko genuke “N” 

danborraren zatidura kopu-

ruari dagokiola eta “Ph”, 

berriz, torlojuaren hari-

neurriari; danborraren zati-

dura bakoitzeko “D” lekual-

datzea hau izango da: 

 

 

Baldin eta danborra N' zatidurako nonius batez hornituta badago, zeinak danbor 

graduatuaren (N' - 1) zatidurekin bat baitatoz, noniusaren bereizmena hau izango da: 

'NN

Ph
ap

⋅
=

 

Prozedura honek aplikazioa du makinetako orgetako danbor graduatuetan. 

• Lekualdatze lineala gurpil baten eta kremailera baten bidez lortzen denean, kalkulu hauek 

egin beharko genituzke: 

“Pc” izanik kremaileraren hortz-neurri zirkularra eta “Z” berarekin engranatzen duen 

piñoiaren hortz kopurua, kremaileraren “v” lekualdatzea (edo piñoiarena, kremailera finkoa 

denean), hau izango da: 

2211 Znen ⋅=⋅

2

1

1

2

z

e

n

n
i ==

N

Ph
D =
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, non “n” piñoiak ematen duen bira
 

kopurua edo bira zatia baita eta                    , non 

“dp” gurpilaren jatorrizko diametroa baita. 

 
 

50b. irudia. 

Abiadura-kaxen kate zinematikoaren kalkulua 

51. irudian adierazitako mekanismoa izanik, baldin eta III ardatz nagusiaren biraketa-abiadurak 

zehaztu nahi baditugu, kalkulua egiteko modurik errazena ardatz bakoitzak hartzen duen 

abiadura aztertzea da, hau da, mekanismoa zatika aztertzea, azkenik kate zinematikoaren 

irteerako abiadurak deduzitu ahal izateko. Hasteko, poleen transmisio-erlazioa kalkulatu behar 

dugu, jakina; hala, I ardatzaren biraketa-abiadura lortuko dugu; ondoren, ikusten dugu biraketa-

abiadura hori hiru bidetatik transmiti daitekeela II ardatzera eta, hortik, beste bi bidetatik, III 

ardatzera. 

Irteerako ardatzaren abiadura kopurua azkar jakin ahal izateko modu bat da lekualda daitezkeen 

gurpil taldeak beren artean biderkatzea. Hala, I ardatzeko 3 gurpil eta II ardatzeko 2 gurpil 

izango ditugu; beraz, 3 x 2 = 6, eta hori da amaierako ardatzaren abiadura kopurua. 

 

51. irudia. 

Abiadurak kalkulatzeko modu eroso bat zuhaitz-sistema erabiltzea da, taula honetan erakusten 

den bezala: 

 

 

nZPv c ⋅⋅=
pc dP ⋅= π

III ardatza 

II ardatza 

I ardatza 

III ARDATZA II ARDATZA I ARDATZA Motorra 

  
hasierakoa 
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Makinen elementuen biraketa-abiadura neurtzeko modua 

Askotan, motor baten edo makina baten ardatz edo elementu baten biraketa-abiadura neurtu 

behar izango dugu. Horretarako, takometro izeneko neurgailu bat erabiliko dugu. Bi modutara 

egin daiteke: 

Ukipen bidezko neurketa.- Neurgailuak punta koniko bat eta neurtzeko gurpil bat ditu. Ardatz 

baten biraketa-abiadura neurtzeko, takometroan punta konikoa jarri behar da, eta punta hori 

ardatz birakariaren erdialdea ukitzen duela jarri (52a irudia). Berehala lortuko dugu bira 

kopuruaren irakurketa. Neurtzeko gurpila lekualdaketa lineala duten elementuen abiadura 

jakiteko erabiltzen da. Adibidez, uhar garraiatzaile baten abiadura jakin nahi badugu, gurpila 

uhala ukitzen duela jarri besterik ez dugu (52b irudia); berehala lortuko dugu irakurketa 

neurgailuaren pantailan. Neurtu beharreko abiadura oso handia denean, hau da, 250 bira/min 

baino handiagoa denean, kontuz ibili behar da; segurtasun-arrazoiengatik, eta irakurketa ona 

lortzea zaila delako, ukipenik gabeko neurketa-sistema erabiltzea gomendatzen da. 

 

  52a. irudia. 52b. irudia. 

 

Ukipenik gabeko neurketa.- Laser edo sentsore optikoa duen takometro bat erabili behar da (53. 

irudia). Biratzen ari den elementuan, material islatzaileko zerrenda bat jarri behar da (54. 

irudia); takometroa zerrenda horretarantz orientatzean, ardatzaren biraketa-abiadura lortzen da. 

Distantzia txikian neurtzen denean, hau da, 100 mm baino gutxiago denean, zerrenda itsaskorra 

erabili gabe lor daiteke neurketa. 

 

53. irudia. 

 

54. irudia. 

 

Haztagailuarekiko ukipen 
bidezko neurketa 

Diskoarekiko ukipen 
bidezko neurketa 

Ukipenik gabeko neurketa 

Zerrenda 
islatzailea 

Zerrenda islatzailea



 

ARRASTATZEKO ETA MUGIMENDUA 

TRANSMITITZEKO ELEMENTUAK 

I 
 





 

Arrastatzeko eta mugimendua 

transmititzeko elementuak I 
(Txabetak, mihiak, larakoak, transmisio-ardatzak eta ardatzak) 

 

Sarrera 

Bi ardatzen artean edo pieza baten eta ardatz baten artean mugimendua transmititzea lortzeko, 

arrastatze hori gauzatzeko elementu batzuk erabiltzen dira.  

Unitate honetan, arrastatzea eta mugimenduaren transmisioa ziurtatzeko erabiltzen diren 

elementuak ikasten hasiko gara, eta nola desmuntatu eta muntatu ere bai.  

Juntura txabetatuak 

Txabetatzea bi pieza prisma baten bidez lotzea da, bien arteko mihiztadura eta mugimenduaren 

transmisioa ziurtatzeko. Tartean sartzen den piezari, formaren eta funtzioaren arabera, txabeta 

edo mihi deritzo. Elementu horiek sartzeko, ardatzean eta ahokalekuan arteka batzuk egiten 

dira, matadera izenekoak (2. irudia). 

Eskuarki, txabeta luzetara jartzen da (1. irudia), baina badira zeharkako txabetak ere, lotzen 

dituzten piezak zeharkatzen dituztela. Halakoetan, ez dira erabiltzen tortsio-momentuak transmi-

titzeko, baizik eta multzoa irmotzeko. Juntura mota hauek guztiak desmuntagarriak dira, jakina. 

 

1. irudia. 

Luzetarako txabetak eta mihiak 

Biak bereizteko, nola doitzen diren hartu behar da 

kontuan. Jarraian, bakoitzaren ezaugarriak zehatz-

mehatz azaltzen dira. 

Txabetak 

Txabetak ziri-forma du, eta haren goialdeko eta 

behealdeko aurpegiak erabiltzen dira ahokadura 

finkatzeko. Antolaera horretan, biraketa-mugimen-

dua transmititzen du, eta, aldi berean, atxikitzen 

duen pieza axialki lekualdatzea galarazten du. 

 

2. irudia. 

 

Matadera 

Txabeta 

Matadera
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4. irudia. 

Txabeta ahokalekuan ziritzean sortzen diren 

indarrek atxikitzen dute gorputza geldirik (4. 

irudia). Badira zizailadura-esfortzuak ere 

luzera osoan (4. irudia); hala lortzen da 

mugimendua transmititzea. 

Ahokadurak ondo egiteko, ardatzeko 

mataderak sakonera konstantea izan behar 

du; hala ere, abatzean edo ahokalekuan 

egindako artekak txabetaren inklinazioa izan 

behar du, hau da, % 1. Alboko aurpegiek ez 

dute eraginik akoplamenduan; horregatik, 

lasaiera bat izan behar dute txabetarekiko (3. 

irudia). Muntaketa- eta desmuntaketa-

eragiketak errazteko, txabeta burudunak 

erabil daitezke (5., 5a eta 5b irudiak). 

 

3. irudia. 

Txabetak nekazaritzako, obra publikoetako eta abarretako makina astunetan erabili ohi dira. 

Mihien aldean, abantaila nagusi bat dute: kanpotik desmuntatu daitezke.  

 

 

 

5. irudia. 

5a. irudia. 

5b. irudia. 

Bururik gabeko txabetetan, bi mota daude (6. irudia eta 6a irudia); honela izendatzen dira:  

 

 

6. irudia.  

6a. irudia. 

 

Ziritzea sortzen 

duten indarrak 

Zizailadura sortzen duten 

indarrak 

Finkatzen duen pieza 

Txabetaren 
doiketa 

Txabeta Lasaiera 

Ardatza 

Txabeta 
buruduna 

Inklinazioa 1.100 

Ardatza 

A forma 

DIN 6886 

B forma 

DIN 6886 

Inklinazioa 1:100 Inklinazioa 1:100 
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A formako txabeta; zabalera b = 30 mm, altuera h = 20 mm 

eta luzera I = 140 mm 

Izendapena: A formako txabeta 30 x 20 x 140 DIN 6886 

Txabeta burudun bat dugunean (7. irudia), honela definitu 

beharko dugu: 

b = 15 mm-ko zabalerako, h = 10mm-ko altuerako eta I = 150 

mm-ko luzerako txabeta burudun baten izendapena 

Izendapena: Txabeta buruduna 15 x 10 x 150 DIN 6887 

 

7. irudia. 

 

Holako sistemen aldaera bat txabeta tangentzialak dira (8. irudia eta 8a irudia). Bere aurpegi 

inklinatuan bermatzen diren bi elementuz osatuta daude. Abatzaren eta ardatzaren artean 

txertatzen dira, tangentzialki haiekiko (9., 9a eta 9b irudiak). Tamaina ertaineko edo handiko 

ardatzetan erabili ohi dira, astinduengatiko esfortzu ziklikoak jasateko. 

 

 

8. irudia.  

8a. irudia. 

 

 

 

9. irudia. 

 

 

9a. eta 9b. irudiak. Txabeta tangentziala ardatz batean muntatua. Txabeten zuloak txabeta 

ateratzea errazteko balio dute, aurrerago ikusiko dugun bezala. Behin txabetak sartuta, 

torloju bat sartzen da txabeten eta ardatzaren artean, posizioa irmotzeko. Ardatzak baditu 

zulo hariztatu batzuk ere, muntaketa bukatu ondoren estalki bat jartzeko eta, era horretan, 

multzoa ziurtatzeko. 

 

Txabeta buruduna 

DIN 6887 

Inklinazioa 1:100 

Txabeta tangentziala 

Txabeta tangentzialaren 

aplikazioa 

Kuboa 

Ardatza 
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Zeharkako txabetak ere ezagutu behar ditugu (10. 

irudia). Haien zeregin nagusia da bata bestearen 

jarraipen gisa dauden bi ardatz lotzea. Eskuarki, ez 

dira erabiltzen mugimendu-transmisioa dagoenean. 

Zeharkako txabetak aurpegi inklinatu bat izaten du, 

eta kontrako aldekoa, berriz, zuzena. Inklinazioa % 1 

eta % 5 artekoa izaten da. Ez da komeni malda 

handiagoa erabiltzea, zeren eta bat-batean aska 

bailiteke funtzionamenduan dabilela. 

Mihiak  

10. irudia. 

Mihiak, txabetak ez bezala, sekzio konstantea du, aurpegi paraleloekin; alboko aurpegien artean 

egiten da ahokadura, eta lasaiera bat uzten da goiko aurpegiaren eta abatzaren artean (11. 

irudia), gutxi gorabehera 0,1 eta 0,3 mm-koa. Ahokadura mota horren ondorioz, mihiak 

ardatzaren mugimendua transmititzen dio bera atxikitzen ari den elementuari, baina elementu 

horren lekualdatze axiala onartzen du. Albo-mugimendua galarazi nahi izanez gero, beste 

bitartekoren bat erabili beharko genuke. Holako mihiei txabeta paralelo ere esaten zaie; beraz, 

izendatzeko erabiltzen diren bi izenak ezagutu behar ditugu. 

Erabiliena da teknologia mekanikoan, era guztietako makinetan eta motor elektrikoetan 

erabiltzen baita. 

 

11. irudia. 

 

12. irudia. 

 

Ikasi dugun bezala, mihiaren aurpegi guztiak paraleloak dira, baina haren muturrak hainbat 

formatakoak izan daitezke (12. irudia), mataderaren artekaren arabera edo junturaren beharren 

arabera. DIN 6885 arauak definitzen ditu mihien ezaugarriak. Bada “AB” formako mihi bat ere, 

hau da, mutur bat biribildua duena eta bestea karratua. Halaber, bere gorputzean zuloak izan 

ditzake, mihiak finkatzeko (13. irudia) edo mihiak ateratzea errazteko (14. irudia). 

 

 

13. irudia.  

14. irudia. 

  

 

Zeharkako txabeta 

Txabetaren 
sekzioa 

I ardatza II ardatza 

Kuboa 

Mihia 

Ardatza 

Lekualdatzeko aukera 

Lasaiera 

“A” forma 

Mutur biribilak 

“B” forma 

Mutur zuzenak 

“C” forma 
Mutur biribilak 

eusteko torlojurako 

“D” forma 
Mutur zuzenak 

eusteko torlojurako 

Mihiari eusteko 
sistemaren xehetasuna 

“E” forma 
Mutur biribilak, eusteko 
bi torloju eta egozteko 

torloju bat edo bi 

“F” forma 
Mutur zuzenak, eusteko 
bi torloju eta egozteko 

torloju bat edo bi 

Mihia ateratzeko 
presio-sistemaren 

xehetasuna 
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Badira beste antolaera batzuk ere, 15. irudian ikusten den bezala. Gainera, badira mihi batzuk, 

ardatzean asentatzeko amaiera erdibiribila dutenak.  

Ikusi berri ditugun formak kontuan izanik eta mihien neurriak jakinik (16. irudia), jarraian, 

izendatzeko modua zehaztuko dugu. 

 

15. irudia. 

 

 

16. irudia. 

A formako ahokatze-mihia; zabalera b = 30 mm, altuera h = 18 mm eta luzera I = 120 mm 

Izendapena: A formako mihia 30 x 18 x 120 DIN 6885 

Izendapena: Txabeta paraleloa 30 x 18 x 120 DIN 17102 

Orain arte ikusi ditugun txabeten aldaera bat ere badago. Disko-txabeta da (17. irudia), eta 

esfortzu txikiak transmititu behar direnean edo espazioa mugatua denean erabiltzen da. 

Ponpetan, erreduktoreetan eta automobilgintzan erabiltzen dira. Horrelako mihiei DIN 6888 

araua dagokie. Askotan, ardatz koniko batean ahokatuta aurkituko ditugu (18. irudia), halako 

eran non arbatza —hau ere konikoa— sartzean txabeta ondo ezarriko dela ziurtatzen baitute.  

 

17. irudia. 
 

18. irudia. 

Txabetak eta mihiak muntatzea 

Txabetak 

Muntatzean, gainazal inklinatuak erabat bermatuta gelditu behar du. Ahokadura hori 

egiaztatzeko modu bat gainazal horretan produktu markatzaile bat erabiltzea da (Prusiako 

urdina). Sartzean, ukitzen dituen guneak markatuko ditu. Txabetak kargak arazorik gabe jasan 

ditzan, haren luzerak balio jakin batzuen artean egon behar du (19. eta 20. irudiak).  

Eragiketa hau egiten badugu: 
diametroa ardatzaren

 iaerabilgarr luzera txabetaren 
, lortuko dugun emaitza 1 eta 1,3 

artean egongo da altzairua denean, eta 1,5 eta 2 artean burdinurtuzko ahokalekuak direnean. 

“G” forma 
Mutur biribilak, 

eusteko torlojua eta 
alaka 

“H” forma 
Mutur zuzenak, 

eusteko torlojua eta 
alaka 

Mihia mutur 
biribilekin 

Mihia mutur 
zuzenekin 

Kuboa Disko-txabeta 

Ardatza 

Disko-
txabeta 

Kuboa 

Ardatza 
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19. irudia. 

 

20. irudia. 

 

Txabeta sartzean (21. irudia) edo haren gainean elementu bat lekualdatzean, txabeta txertatu 

bat —ezkutuan gelditzen dena— denean (22. irudia), egiten den indarrak ez du oso handia izan 

behar, zeren eta, inklinazioagatik, ardatzari eta ahokalekuari transmititzen dizkieten indarrak 

txabeta sartzeko aplikatzen dena baino askoz handiagoak baitira. 

 

 

21. irudia.  

22. irudia. 

 

Zeharkako txabetak kolpeka muntatzen dira; horregatik, ertzak alakatuak dituzte, behin eta 

berriro muntatzen direnean sortzen den tinkadurak ez galarazteko ahokatu ahal izatea. 

 

Mihiak 

Ardatzeko eta abatzeko mataderak garbi eta egoera onean 

daudela egiaztatu ondoren, txabeta paraleloa ezarri behar da 

ardatzean. Sartzeko, mazo bat erabili behar da; berarekin 

aplikatuko da mihia barneratzeko behar den esfortzua. 

Azkenik, ahokatu beharreko elementua axialki sartuko da  

—eskuarki, irristatuz—, abatzeko mataderaren posizioa egokia 

dela egiaztatuz. 

 

23. irudia. 

Lanean ari denean, mihiak zizailadura jasaten du bere luzera osoan (23. irudia). Horregatik, 

muntatzean, oso garrantzitsua da albo-aurpegiak doitzea, ardatzean ahokadura estua lortzeko 

eta abatzean ahokadura irristakorra lortzeko (24. irudia). Bestela, biraketa-noranzkoa aldatzean, 

hasierako desfase bat gertatuko litzateke ardatzaren eta abatzaren mugimenduen artean, eta 

talka kaltegarriak sortuko lirateke juntura osatzen duten elementuetan (25. irudia). 

Altzairuzko ahokalekua (l/d = 1 eta 1,3 artean) 

Txabeta Matadera

Ardatza 

‘l’ txabetaren luzera 

 
‘d

’ 
a

rd
a

tz
a

re
n

 d
ia

m
e

tr
o

a
 

 
Burdinurtuzko ahokalekua (l/d = 1,5 eta 2 artean) 

Txabeta Matadera

Ardatza 

‘l’ txabetaren luzera 

 

‘d
’ 

a
rd

a
tz

a
re

n
 d

ia
m

e
tr

o
a

 
 

F1 = Indar ordezkaria 

 

F2 = Indar ordezkaria 

 
F = Muntaketan 

egindako 
indarra 

 

 

Amaierako posizioa, 
pieza ardatzean 

txertatu ondoren 
Muntaketa egiteko 

lekualdaketa 

Txabeta 

Muntatu beharreko 
elementuaren hasierako 
posizioa 

Abatza 

 

Ardatza 

 
Materialaren 

zizailadura 
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24. irudia. 

 

 

 

25. irudia. 

 

Txabeta eta mihiak desmuntatzea 

Txabetak 

Horrelako osagaiak desmuntatzeko, sekuentzia hau erabiliko dugu: 

1. Pieza identifikatzea, eta zer funtzio duen eta zer indar transmititzen ari den aztertzea. 

2. Desmuntatzeko zer aukera dauden aztertzea, eta aldez aurretik zer elementu desmuntatu 

behar diren ikustea; orobat, ikustea ea mihiak irtengunerik edo zulorik duen ateratzen 

laguntzeko.  

Eguneroko lanean, kasu hauek aurkituko ditugu:  

o Orporik gabeko txabeta: 

Toki eskuragarri batean baldin badago, haren sekziorik txikieneko aurpegian egozkailu 

batekin kolpekatuz desmuntatu ahal izango da (26. irudia). Aitzitik, irispidean ez 

badago, beste modu batzuk erabili beharko ditugu ateratzeko. Tamaina nahikoa baldin 

badu, zulo hariztatu bat egin behar da haren ageriko muturrean. Gero, inpaktu-

ateragailu bat sartu behar da, eta, kolpe batzuen bidez, txabeta egotziko du (27. 

irudia).  

 

26. irudia. 

 

27. irudia. 

Txabeta txertatuak —ezkutuan gelditzen direnak— direnean, ezin izango dira erabili 

aurreko prozedurak. Holako elementuak desmuntatzeko, atxikitzen duten pieza 

lekualdatzea da modu bakarra (28. irudia).  

Lehenik, txabetaren inklinazioaren norabidea egiaztatu behar da. Norabide horrek 

esango digu zer aldetarantz atera behar dugun elementua. Gero, kolpe batzuk eman 

beharko dizkiogu edo presioa egin, ateratzen saiatzeko. Askotan, ateragailu bat erabili 

beharko dugu; hala ere, gorputza askatzen ez bada, mazokada batzuekin lagunduko 

diogu (29. irudia). Gerta liteke gorputzak zulo hariztatu bat izatea torloju bat sartzeko, 

berak egin dezan egozteko presioa. 

Ahokalekua 

Doitze lerragarria 
ahokalekuan 

Txabeta 
paraleloa 

 

 

Mihiaren 
tamaina 

desegokia  

Desdoitzeak 
talkak sortuko 

lituzke 

 Ardatzaren biraketa 

 

Ahokadura 
ardatzean 
finkatua 

Ardatza 

Egozkailua 

Txabeta 
Zulo 

hariztatua

Mazo lerragarria 

Mazoaren 
lekualdatzea 

Inertzia-
mailua 

Txabeta 
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28. irudia. 

 

30. irudia. 

 

 

 

29. irudia. Irudi honetan, ikusten dugu nola atera gorputz bat txabeta 

txertatua —ezkutuan gelditzen dena— duen ardatz batean muntatuta 

dagoenean. Horretarako, ateragailu bat eta mazo bat erabili beharko 

ditugu. Hasteko, ateragailua estutu behar da; gero, kolpe batzuk eman 

behar dira, mazo batekin, atera beharreko piezaren inguru guztian. Irudiak 

erakusten duen aldetik kolpekatzerik ez badago, eraginkorra izaten da, 

halaber, ateragailuaren torlojuaren muturrean kolpekatzea. 

 

 

o Txabeta orpoduna: 

Muturrari esker, desmuntatzeko eragiketa errazagoa da aurreko kasuan baino. Metodo 

hauetakoren bat erabili ahal izango dugu: 

− Ziri bat sartzea orpoaren eta piezaren artean, halako eran non, kolpeka sartuz joatean, 

txabetak, atzerantz eginez, juntura askatuko baitu. Sistema hau erabiltzen dugunean, 

kontuz ibili behar dugu elementuak ez hondatzeko. 

− Ateragailu bat erabiltzea, inpaktukoa edo mekanikoa, txabetaren buruan ainguratuta 

egozteko behar den besteko indarra egingo duena (31. irudia). 

− Aipatutako metodoak ezin badira erabili eta txabeta eskumenean baldin badago, orporik 

gabeko txabeta bat balitz bezala jokatu beharko da (32. irudia). 

Mazoa 

Ateratze-noranzkoa 

Txabeta 
txertatua 

Ateratze-noranzkoa 

 Inklinazioa 1:100 

Ateragailua 

Torlojuaren 
biraketa 

Txabeta 
txertatua 

Mazoa 

Atera beharreko 
pieza 

 Inklinazioa 1:100 

 
 

Atera 
beharreko 

txabeta 
 

Ateratzeko 
ziria 



Arrastatzeko eta mugimendua transmititzeko elementuak I 91 

 
 

 

 

31. irudia. 

 

32. irudia. 

 

Mihiak 

Sekuentzia honi jarraituz egingo dugu desmuntaketa:  

� Begiratu ea elementuren bat dagoen, ardatzean muntatuta dagoen gorputzaren 

lekualdatze axiala galaraz dezakeena. Blokeo hori torloju batek, eusteko zirrindola 

batek, azkoin batek eta abarrek eragin dezake. Aurkitu ondoren, askatu egin behar da. 

� Ateragailu baten bidez, edo presioa eginez edo mazokadaka, abatza egotziko dugu. 

� Aztertu mihia, eta erreparatu ea torloju bidezko finkapenik duen. Baldin badu, askatu 

egin behar da.  

� Gerta liteke mihiak zulo hariztatuak izatea ateratzea laguntzeko. Hori izango litzateke 

desmuntatzeko modu ideala, zeren eta, bestela, mihiaren albo-aurpegietan kolpekatu 

beharko baita zizel batez edo egozkailu batez, eta kalteak eta tinkadurak sortuko baitira, 

behin mihia atera ondoren konpondu beharko direnak.  

Mihien eta ardatzaren arteko ahokadura 

estutze bidez finkatzen denez, oso komeni-

garria da zulo hariztatu bat egitea desmun-

tatzea errazteko, hurrengo irudian ikusiko 

dugun bezala.  

Tamaina txikiko mihi bat desmuntatzea zaila-

goa izaten da forma bereko baina tamaina 

handiagoko batena baino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zulo 
hariztatua Ateragailua

Txabeta ateratzea 

Torlojuaren 
biraketa 

Egozkailua 

Txabeta 

Txabeta 

ateratzeko 

torlojua 

Aurpegi paraleloko 

txabeta 
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Juntura larakodunak 

Larakoak metalezko piezak dira, gehienetan 

altzairuzkoak, forma eta tamaina askotakoak (33. 

irudia). Elkartu behar dituzten piezak zeharkatu 

egiten dituzte. Formaren arabera, bi piezaren 

arteko mugimendua transmititzeko erabiltzen dira, 

edo mugitzen ez uzteko, edo bi pieza kokatzeko 

bien artean posizio erlatibo bat ziurtatuz; eta 

gidatzeko edo giltzatzeko sistema gisa ere erabil 

daitezke.  

Ezartzen diren moduagatik, ebakidura-esfortzuekin 

lan egingo dute, eta zizailadura agertuko da, baina 

trakziorik ez. 

Jarraian, larako mota arruntenak aztertuko ditugu: 

Larako zilindrikoa  

Izenak adierazten duenez, forma zilindrikoa dute 

(34. irudia). Gainazal-akabera oneko zulo batean 

sartu behar dira; horregatik, zuloa otxabutu egin 

behar da. Batez ere, piezak modu jakin batean 

kokatzeko erabiltzen dira, posizio erlatibo bat 

ziurtatzeko (35. irudia). Ez dira erabiltzen mugimen-

dua transmititzeko, ezta finkatzeko ere. 

 

 

33. irudia. 

 

 

 

 

34. irudia. Presio-larako zilindrikoa. Altzairu gozo 

tenplatuzkoa da. 

Hiru larako mota aurkituko ditugu. Muturren formagatik desberdintzen dira (36. irudia). 

− Mutur sabelduko larakoa. 

− Mutur alakatuko larakoa. 

− Mutur lauko larako zilindrikoak (ez dira ohikoak). 

 

35. irudia. 

 

 

36. irudia. 

 

UNE–EN ISO 2338:1998 arauaren bidez definituta daude. 

Horrelako elementuak zehazteko, larako mota, ondoren diametroa eta, azkenik, luzera adierazi 

behar da.  

Larako bat aukeratu behar dugunean, kontuan izan behar dugu diametro jakin bakoitzerako 

luzera batzuk baino ez daudela. Oso diametro txikiko eta luzera handiko larako bat ez litzateke 

funtzionala izango. Horregatik, erlazio bat dago larakoen diametroen eta luzeren artean; ohiko 

neurriak 37. taulan ikus daitezke.  

 

 

“A” MOTA 
Mutur lauko karako 

zilindrikoa 

“B” MOTA 
Mutur sabelduko larako 

zilindrikoa 

“C” MOTA 
Mutur alakatuko larako 

zilindrikoa 
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37. taula. Merkatuan aurkitu daitezkeen larako zilindrikoen 

luzera eta diametroak. 

 DIAMETROAK 

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
U 
Z 
E 
R 
A 
K 
 
 
 
 

3 X X X         

4 X X X X X       

5 X X X X X X      

6 X X X X X X X     

8 X X X X X X X X X X X 

10 X X X X X X X X X X X 

12 X X X X X X X X X X X 

14 X X X X X X X X X X X 

16 X X X X X X X X X X X 

18 X X X X X X X X X X X 

20 X X X X X X X X X X X 

24  X X X X X X X X X X 

28  X X X X X X X X X X 

30  X X X X X X X X X X 

32  X X X X X X X X X X 

36    X X X X X X X X 

40      X X X X X X 

45      X X X X X X 

50      X X X X X X 

55        X X X X 

60        X X X X 

70        X X X X 

80        X X X X 

90        X X X X 

100          X X 
 

37b. taula. Merkatuan aurkitu daitezkeen larako konikoen 

luzera eta diametroak. 

 DIAMETROAK 

 1  1,5   2  2,5   3   4   5   6   8  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
U 
Z 
E 
R 
A 
K 
 
 
 
 

 8   X           

 10   X   X   X         

 12   X   X   X         

 14   X   X   X   X   X       

 16   X   X   X   X   X   X   X     

 18   X   X   X   X   X   X      

 20     X   X   X   X   X   X   X    

 22     X   X   X   X   X   X     

 24     X   X   X   X   X   X   X    

 26     X   X   X   X   X   X   X    

 28       X   X   X   X   X   X   X   

 30       X   X   X   X   X   X   X   

 32       X   X   X   X   X   X   X  X 

 36       X   X   X   X   X   X   X  X 

 40         X   X   X   X   X   X  X 

 45           X   X   X   X   X  X 

 50           X   X   X   X   X  X 

 55             X   X   X   X  X 

 60           X   X   X   X   X  X 

 70               X   X   X  X 

 80                 X   X  X 

 90                   X  X 
 
+100                X X X 

 

 

 

Larako konikoa 

Asko erabiltzen da, eta aplikazio industrial 

ugari ditu. Forma konikoa dute, eta muturrak 

sabelduta daude (38. irudia). Konikotasuna 

1:50 da. 

 

38. irudia. 

 

Larako konikoetan, badira zenbait aldaera (39. irudia), eta bakoitza aplikazio jakin baterako 

erabiltzen da. 

 

39. irudia. 

Larako konikoa 

Barne-haria duen 

larako konikoa 

Mihi hariztatua duen 

larako konikoa 
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Bi piezaren artean tortsio-momentuak transmiti ditzakete, eta, aldi berean, finkatzeko balio 

dute. Mugimendua transmititzen dutenez, ebakidura-esfortzuak agertzen dira (40. irudia). 

Lotzeko, erregulatzeko, posizioan kokatzeko eta finkatzeko larako gisa aurkituko ditugu (41. 

irudia). 

Adibide bat: larako koniko bat erabiltzea ardatz baten mugimendua gurpil horzdun batera 

transferitzeko, eta, aldi berean, gurpilaren blokeo axiala lortzea (42. irudia). 

 

40. irudia. 

 

 

41. irudia. 
 

42. irudia. 

 

Larako zilindrikoetan bezala, larako konikoaren ahokaleku izango den zuloak gainazal-akabera 

ona izan behar du; horregatik, otxabutu egin ohi da.  

UNE EN 22339:1993 arauak definitzen ditu, eta bi mota desberdintzen ditu: A mota (larako 

arteztuak) eta B mota (larako torneatuak). 

Gogoan izan behar dugu larakoak zehazten dituen diametroa mutur txikienarena dela, “d” (39. 

irudia), mutur hori zehatz eta erraz neur baitaiteke zuzenean larakoa ahokatuko den zuloan. 

Ordena honi jarraituz izendatzen da: lehenik, larako mota, eta, gero, araua. Ondoren, baldin eta 

larako arteztu edo torneatu bat baldin bada, larakoaren diametrorik txikienarekin eta luzerarekin 

osatzen da identifikazioa. Orobat, zer materialez egina dagoen adierazi behar da; horretarako, 

“St” siglak erabiltzen dira: mekanizazio errazeko altzairu bat definitzen dute, 125 HV eta 245 HV 

bitarteko gogortasunekoa. 

Adibidea: 

Larako konikoa ISO 2339 – A – 5x30 St  

Larako zilindrikoekin gertatzen zen bezala, konikoetan ere erlazio bat dago larakoaren 

diametrorik txikienaren eta luzeraren artean. Hori erakusten da 37b taulan. 

Larako elastikoa  

Larako zilindrikoak dira, hodi-formakoak, eta luzetarako 

arteka bat dute, presioa aplikatzean diametroa gutxitu ahal 

izateko elastikotasuna ematen diena (43. irudia).  

Finkazorro hauek karbono-altzairuzkoak izaten dira, eta 

zenbait luzeratan fabrikatzen dira.  

Kanpo-gainazalak leuna izan behar du, bizarrik edo azal-

geruzarik gabea. Halaber, ertzek ez dute sorbatzik izan behar, 

eta biribilduak egon daitezke. 

 

 

 

43. irudia. 

 

 Larako konikoa 

 

Larako 
konikoa 

 

 

 

 Ardatzaren 
biraketa 

Ebakidura-
esfortzuak 

Finkatzeko 
torlojuak 

Gurpil horzduna ezin da 
axialki lerratu 

Larako 
konikoa 

 
Ardatza 
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Batez ere, piezak elkarri lotzeko erabiltzen dira (44. irudia), baina lortzen den ahokadura ez da 

konikoekin lortzen dena bezain zehatza; horregatik, junturan zehaztasuna behar denean, ez da 

komeni elastikoak erabiltzea. Presio-larako gisa, itxitura gisa edo mugimendua transmititzeko 

segurtasun-elementu gisa ere erabil daitezke (45. irudia); posizioa kokatzeko larako gisa ere 

aurkituko ditugu. Beraz, zeregin askotarako erabil daitezke, eta zilindrikoak edo konikoak 

ordeztu ditzakete.  

 

44. irudia. Larako elastikoa eta 

aplikazioa. 

 

 

45. irudia. Larako elastikoaren aplikazioa. 

Esfortzu jakin batetik gora pasatzean, larakoa ebaki egiten da zizailaduraz; 

beraz, mugimendua transmititzeari uzten dio, eta fusible mekaniko gisa 

jokatzen du, kalteak saihesteko. 

 
Ez da beharrezkoa larakoa ahokatuko den zuloaren 

gainazalak akabera ona izatea; horregatik, zuloa ez da 

otxabutzen.  

Izendatzeko, ahokatuko diren zuloaren diametroa hartuko 

dugu kontuan, larakoaren luzeraz gainera (46. irudia). 

Larakoen diametroa zuloarena baino handiagoa da, 

muntatzean uzkurtu egin behar baitute.  

Larako kiribilak 

Larako mota hau elastikoaren antzekoa da, baina zuloetan 

lasaiera handiagoak onartzen ditu. Gainera, ohiko finkapen-

aplikazioez gainera, forma kiribilak elastikotasun handia 

ematen dienez, kolpeak xurgatu egin ditzakete eta dardarak 

moteldu. 

 

46. irudia. 

 

 

47. irudia. 

Izenak adierazten duen bezala, forma kiribila dute (47. irudia), eta alaka bat ere badute 

muntaketa errazteko. Berrerabilgarriak dira; beraz, atera egin daitezke eta ahokaleku berean 

berriro muntatu. 

Aplikaziorik ohikoenak hauek dira: pibote-larakoa, gontzak, presio-larakoak, itxiturak, 

indargarriak eta beste finkapen-sistema batzuetarako ordezko gisa. 

Larako hegaldunak 

48. irudian adierazten den forma dute. 

 

48. irudia. Larako hegaldunak. 

Altzairuzko larako erdibituak, suberatuak hegalak 

tolestea errazteko, galvanizatuak eta pasibazio 

gardena dutenak. Larakoek behar besteko luzera 

dute aplikazio gehienetan erabiltzeko, eta neurrira 

doitu daitezke edo ahoa zabaldu egin dakieke. 

Larako 

elastikoa 

Mugimen-
duaren 
sarrera 

Mugimen-
duaren 
irteera 

 
Larako elastikoa 

Larako kiribila 
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Profil erdibiribil batez osatuta dago, behar bezala tolestua bere forma bereizgarria emateko. 

Goiko parteari begi deritzo, eta haren zeregina da tope gisa jokatzea zuloan sartzen denean. 

Desmuntaketa errazteko ere balio du, buru horretan erreminta finkatu baitaiteke ateratzeko 

indarra egiteko. Behin bere zuloan sartuta dagoela, haren kanpoko muturrak bakoitza alde 

batera tolestu behar dira, multzoa bat-batean desmuntatzea galarazteko.  

Desmuntatzeko orduan, kontuan izan behar da larakoa sartzeko zuloak larakoaren diametro 

berdina izan behar duela.  

Dardaren kontrako larako gisa erabiltzen dira, edo eusteko larako gisa, azkoinak eta beste 

elementu batzuk finkatzeko. Tope axial gisa ere balio du. 49., 50., 51. eta 52. irudietan, 

elementu hauen aplikazio batzuk ikus ditzakegu. 

 

49. irudia. Azkoin gaztelutu bat 

finkatzeko larako hegalduna. 

 

51. irudia. Azkoin hexagonala, 

segurtasun-sistema gisa larako 

hegaldun bat erabiltzen duena. 

 

50. irudia. Zirrindola eta larako hegalduna, ardatzaren lekualdatze axiala 

galarazteko. 

 

 

 

52. irudia. Zorroa eta larako hegalduna, ardatz batean topea  

egiteko balio dutenak. 

 

 

 

52b. irudia. 

 

Larakoaren sekzioa 

Larako 
hegalduna 

Zirrindola 

Zirrindola 

Larako 
hegalduna

Larako 
hegalduna

Zorroa 

Zorroa 

Larako 
hegalduna 

Azkoin 
gaztelutua 

Mutur 
tolestuak 

Larako 
hegalduna 

Begia 

Larako 
hegalduna 

Azkoina 

Mutur 
tolestuak 

Begia 
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“d” diametro izendatuaren bidez izendatzen dira. Ondoren, “l” larakoaren luzera adierazten da, 

52b irudian irudikatu den bezala.  

 

“Beta edo R” motako larakoak 

Aurrekoen aldaera bat “Beta” motako larakoak dira (53. eta 54. irudiak). Sartzeko, mutur zuzena 

zuloan sartzen da, eta mutur kurbatuak ardatza kanpoaldetik besarkatzen du (55. irudia). 

Larakoa sartuko den zuloaren diametroak larakoaren “d1” baino handixeagoa izan behar du; 

horregatik, erosteko orduan, zuloaren diametroaren bidez izendatu behar da. Adibidez, 4 mm-ko 

zulo baterako, d1 = 3,6mm-ko diametroko larako bat emango digute. 

 

53. irudia. 

 

54. irudia. 

 

55. irudia. 

Larako ildokatuak 

Larako zilindrikoen aldaera bat dira. Beren gorputzean ildo batzuk dituzte, zenbait 

aplikaziotarako oso egokiak direnak. Formarik ohikoenak 56. irudian adierazten dira. 

Larako elastikoen eta konikoen ordez erabil daitezke, eta abantaila bat dute, ez baitago zuloak 

otxabutu beharrik. Hala ere, behin bakarrik erabiltzekoak izaten dira; hau da, desmuntatzen 

direnean, berriekin ordezten dira. Ez dira egokiak esfortzu handiak transmititzeko. 

 

 

56. irudia. 

Larakoa 

Larakoa 

Ardatza 

Larako zilindriko 

ildokatuak 

Beren luzeraren erdian ildo progresibo 

alderantzikatuak dituzten larako 

zilindrikoak 
Ildokatze zentrala duten 

larako zilindrikoak 

Ildo progresiboa duten 

larakoak 

Ildokatze progresibo partziala 

duten larakoak 
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Hauek dira antolaera nagusiak:  

− Larako tangentzialak (57. irudia). 

− Larako axialak (58. irudia). 

− Larako erradial zeiharra (59. irudia). 

− Larako erradiala (60. irudia). 

− Ixteko larakoa. 

− Eta abar. 

Aplikazio batzuk ikus ditzakegu 61., 62. eta 63. irudietan. 

 

57. irudia. 

 

 

 58. irudia. 59. irudia. 60. irudia. 

 

61. irudia. 

 

63. irudia. 

 

62. irudia. 

 

 Larako tangentzial 
moduan aplikatutako 

larako zilindriko ildokatua

Larako axial moduan 
aplikatutako larako 
zilindriko ildokatua 

Zeharka ezarritako larako 
erradial moduan aplikatutako 

larako zilindriko ildokatua 

 Larako erradial 
moduan aplikatutako 

larako zilindriko 
ildokatua 

Finkatzeko 
torlojua 

Larako ildokatua, 
helduleku gisa 

erabiltzeko 

Dorretxoa 

Blokeoa egiten duten 
larako ildokatuak 

Ardatza-
ren 

biraketa 

Atea 
Gontzeko buloi  
gisa erabilitako 

larakoak 
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Larakoen muntaketa 

Larakoen definizioetan, muntaketan eta desmuntaketan kontuan hartu beharreko xehetasun 

batzuk aipatu dira. Dena dela, atal honetan, horrelako eragiketetan nola jokatu behar den 

adieraziko da.  

Larako zilindrikoak arazorik gabe muntatu ohi dira. Zulatzean eta otxabutzean, piezek elkartuta 

egon behar dute deszentratzeak edo ahokatze txarrak saihesteko. Askotan, larako bat baino 

gehiago aurkituko ditugu pieza berean, modu asimetrikoan ezarriak (64. irudia). Hala, ziurtatu 

egingo dugu pieza posizio bakar batean baino ezingo dela kokatu. 

 

 

64. irudia. 

 

Pieza ezarri ondoren, torloju bidez finkatu behar da (65. irudia). Komeni da buru lauko torlojuak 

erabiltzea —allen, hexagonalak eta abar—, halakoetan estutze-indarren erasoa perpendikularra 

baita; hala, juntura egonkorra lortzen da. Buru abeilanatuko torlojuak erabiliz gero, indar horiek 

zeiharrean banatuko lirateke, eta nahi ez diren albo-tentsioak sortuko. 

 

      

 

65. irudia. Larako zilindriko bidez kokatzen den elementu bat muntatzeko sekuentzia. 

Kokatu beharreko pieza 

Larako zilindriko 
deszentratuak 

Torlojuz finkatzeko 
zuloak 

Larako 
zilindrikoa 

Allen motako torloju 
bidez finkatzeko 

zuloa 

Kokatu beharreko pieza 

Larako 
zilindrikoak 

Finkatze-azala 
(makina) 
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Larako konikoak muntatzeko, ezartzeko forma aztertu 

beharko dugu, diametrorik txikieneko muturretik sartu behar 

baitira. Eta zeharkatzen dituzten piezak konikotasun 

perfektua sortzen dutela ezarri behar dira (66. irudia).  

Sartzeko, mailukada batzuk eman behar zaizkie, baina kontuz 

ibili behar da behin ahokatuta daudela asko ez jotzeko, zeren 

eta esfortzu handiak sortuko bailirateke lotzen dituen 

piezetan eta kalte egiteko arriskua bailegoke; gainera, 

desmuntaketa nabarmen zailduko litzateke, eta kaltegarria 

izango litzateke makinarako eta haren osagaietarako.  

Larako konikoak elementu bat bere tokian kokatzeko eta 

finkatzeko erabiltzen direnean, honela jokatu behar da (67. 

irudia): lehenik, elementua bere tokian kokatu behar da, 

haren zuloak makinaren zuloekin bat datozela. Gero, larako 

konikoak sartu behar dira, eta multzoa finkatzen dutela ikusi. 

Azkenik, juntura irmotzeko torlojuak jarri behar dira. 
 

66. irudia. 

 

 

67. irudia. 

 

Larako elastikoei dagokienez, zenbait eragiketa behar dira zehazteko eta muntatzeko. Ondoren 

erakusten den irudi-sekuentzian (68. irudia), lana ondo egiteko jarraitu beharreko prozedura 

ikusten dugu. 

 

    

68. irudia. Hasteko, larakoa ahokatuko den zuloaren diametroa neurtuko dugu. Gero, egiaztatuko dugu larako 

elastikoaren diametroa zuloarena baino handiagoa dela. Larakoa bere ahokalekuan jarriko dugu, eta, mailu baten eta, 

behar izanez gero, egozkailu baten laguntzaz, erabat sartuko dugu.  

 

 

Larako  
konikoa 

Sartu larakoa 
diametro txikiko 

aldetik 

Lotu 
beharreko 

pieza erabat 
ardazkideak 

 

 

Ardatzaren 
biraketa 

 

 

1- Ezarri piezak behar bezala, 
eta sartu larakoak 

Larako 
konikoa 

 

 

Piezen kokaera 
zuzena 

Larako koniko 
sartua 

Finkatzeko 
torlojuak 

2. Sartu finkatzeko 
torlojuak 

3- Multzoa muntatuta 
dago 

Kokatu eta 
finkatu 

beharreko pieza

Makinaren 
karkasa edo 
bankada 
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Larako elastikoak muntatzeko, gainerako larako motetan gertatzen den bezala, pieza baten 

beste batekiko posizio erlatiboa ziurtatzeko erabiltzen direnean, oso garrantzitsua da zuloa aldi 

berean egitea bi piezetan, behin biak ezarrita eta sendo atxikita daudela.  

Larako elastikoak mailukada txikiekin sartu behar dira, kontuan izanik larakoaren diametroak 

zuloarena baino handiagoa izan behar duela. Behin ezarri ondoren, haren barnean larako 

zilindriko bat edo beste elastiko bat sar daiteke. 

Larakoen desmuntaketa 

Hasteko, zer larako mota atera behar dugun jakin behar dugu, larako mota bakoitzak bere 

desmuntatzeko modua baitu. Egozkailu bat behar izaten da gehienetan, larakoaren diametroa 

baino diametro txikiagokoa. Larakoaren gainean jarri, eta kolpe batzuk eman behar zaizkio 

pixkanaka atera dadin (69. irudia).  

Larakoa konikoa bada, lehenik haren diametro txikia zein den zehaztu behar da. Toki horretan jo 

behar da ateratzeko (70a eta 70b irudiak). 

 

 

69. irudia. 

 

 

 

70a. irudia. 

 

 

 

 

70b. irudia. 

 

Oso garrantzitsua da kolpea idorra eta sendoa izatea. Kolpeak ahulak baldin badira, larakoa 

askatu beharrean, burua tinkatu egingo litzateke, eta horrek nabarmen konplikatuko luke 

larakoa atera ahal izatea. Zenbaitetan, 3 edo 4 kg-ko mazo bat erabili behar izaten da, kolpea 

larakoa askatzeko behar den bezain sendoa izan dadin.  

Gerta liteke larakoak irispidean ez egotea alde estutik. Kasu horretan, diametrorik handieneko 

aldetik desmuntatu beharko dira. Hori gertatzen denean, arreta-neurriak hartu behar dira 

muntatzeko orduan: mihi hariztatua edo barne-haria duten larako konikoak erabili behar dira; 

hala, azkoinari edo torlojuri eragitean, ateragailu gisa jokatuko dute (71. irudia). 

Mailua 

Egozkailua 

Larakoa 

Lotzen 
dituen piezak 

Egozkailua 

Larako konikoaren 
diametrorik txikiena 
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71. irudia. 

 

 

72. irudia. 

 

 

 

 

Baldin eta, arrazoiren batengatik, larakoa iritsi 

ezineko toki batean badago, egozkailu ukondotuak 

erabil daitezke eragiketa errazteko (72. irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azkoina 

Zirrindola 

Mihi hariztatua 
duen larako 

konikoa 

Torlojua 

Urruntzeko 
zorroa 

Barne-haria duen 
larako konikoa 

Egozkailu 
ukondotua 

Larako 
konikoa 

Heldu,  
gurpila ez 
hausteko 
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Transmisio-ardatzak eta ardatzak 

Sarrera 

Makinen elementu askori ardatz deitu ohi diegunek eusten diote 

(73. irudia). Ardatzen forman eta funtzionamenduan, badira 

bereizgarri batzuk ezagutu beharrekoak ondo muntatu eta 

desmuntatu ahal izateko. Ardatzetan eta transmisio-ardatzetan, 

posizio eta antolaera asko aurkituko ditugu, hau da, elementu 

horiek horizontalean, bertikalean edo zeiharrean koka daitezke. Era 

berean, badira trinkoak, barne-hutsak, espeka-ardatzak, birabar-

kiak, etab. Eta badira azkar biratzen direnak, edo poliki, edo 

txandaka... 

 

73. irudia. 

Arrastatzeko eta eusteko elementuen oinarria 

Hasteko, bereizketa bat egingo dugu transmisio-ardatzen eta ardatzen artean: 

Transmisio-ardatzak 

Transmisio-ardatzen zeregin nagusia mugimendua transmititzea da. Horregatik, forma 

bereizgarria izaten dute, hau da, txabetak izaten dituzte, edo artekak, edo eusten dioten 

elementua arrastatzeko sistemaren bat izaten dute. Era horretara, transmisio-ardatzaren eta 

berarekin batera biratzen den piezaren artean mugimendua transmititzen da.  

Jasan behar dituzten esfortzuak aztertzen baditugu, ikusiko dugu ezen, lan egiten duten 

moduagatik, batez ere flexio-esfortzuak jasaten dituztela, eusten ari diren piezen pisuagatik, bai 

eta tortsio-esfortzua ere, mugimenduaren transmisioan agertzen dena.  

Elementu mota honen adibide asko daude, zeren eta modu arruntean ardatz, besterik gabe, 

esaten zaienetariko asko transmisio-ardatzak baitira. Adibidez, ibilgailuen transmisio nagusian, 

erreduktoreetan (74. irudia) eta abarretan aurkituko ditugu.  

Ardatzak 

Ardatzak piezei eusteko elementuak dira; flexio-esfortzuak jasaten dituzte haietan muntatutako 

elementuen pisuagatik, baina ez dute tortsio-esfortzurik jasaten, hau da, biratu egin daitezke 

edo geldirik egon daitezke, baina ez dute mugimendurik transmititzen, sostengatzeko baino ez 

dute balio. 

Adibidez, gurpil tenkatzaileei, gurpil parasitoei, tarteko gurpilei (75. irudia), bagoneten gurpilei 

(76. irudia) eta abarri eusten dietenak. 

   

 75. irudia. 76. irudia. 

 

Ardatza 

Gurpila 

Euskarria 
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74. irudia. Erreduktore baten planoak. 

 

Transmisio-ardatzen eta ardatzen materialak, formak eta tamainak 

Transmisio-ardatzak edo ardatzak egin behar duen lanaren arabera hautatu behar da materiala; 

batzuetan, gerta daiteke beharrezkoa izatea gainazala zementazio bidez gogortzea. Era berean, 

osagai mekaniko horien diametroak behar bestekoa izan behar du jasan beharko dituen 

esfortzuetarako. Dena dela, neurriak balio jakin batzuetara biribildu ohi dira, UNE 18018 arauak 

ezartzen duen bezala; horregatik, 25, 30, 35, 40, 45 eta abarretako diametro izendatuak 

aurkituko ditugu. 

Jakin behar dugu, halaber, ardatzen gainazalen funtzioen arabera, lasaierak desberdinak izango 

direla. Beste hainbeste gertatzen da gainazal-akaberekin, zeren eta ardatz batean ez baita 

gauza bera errodamendu baten ahokadura izatea edo ardatzaren gainazal ez-funtzional bat 

izatea.  

Ardatzen edo transmisio-ardatzen muturrek bi forma izan ditzakete: zilindrikoa edo konikoa.  

Mutur zilindrikoak 

Oso ohikoa da era guztietako makinetan. Irtengune bat izaten dute, hartan muntatutako 

elementuentzat —poleak, engranajeak, errodamenduak...— tope gisa balio duena edo 

ardatzaren lekualdatze axiala saihesteko balio duena (77. irudia). 

 

Sarrerako  
transmisio-ardatza 

 

 

Tarteko  
transmisio-ardatza 

Tarteko  
transmisio-ardatza 

 

SARRERAKO ABIADURA ____________  1500 r.p.m. 

IRTEERAKO ABIADURA _____________  46.336 r.p.m. 

ERLAZIO ZEHATZA ________________  i=32.372 

ERREDUKTOREAREN POTENTZIA _____  20 CV 

Irteerako 
transmisio-ardatza 
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Sekzioa aldatzen den gunea biribilduta egoten da, muntaketan oztopo izan litezkeen ertz biziak 

saihesteko (78. irudia).  

Ardatz batzuek barnealdea hariztatua dute; hala, torloju bat sartzean, muntatutako elementua 

finkatuta gelditzen da (79. irudia). 

 

77. irudia. 

 

 

Mutur konikoak 

 

78. irudia. 

79. irudia. 
 
Akoplamendu konikoa lotzeko oso modu fidagarria da, zeren 

eta abatzak ardatzean duen posizioa aldatu egin baitaiteke 

ahokaduraren presioa handituz edo gutxituz (80a eta 80b 

irudiak). Ardatzen eta bolanteen, poleen, akoplamenduen eta 

abarren arteko loturetan aurkituko dugu.  

Ardatzaren muturra hariztatua egoten da, barnealdetik edo 

kanpoaldetik, pieza sartzeko behar den indarra egiteko (81. 

irudia). 

Jakina den moduan, kontuz ibili behar da desmuntatzean, 

modu puntualean eta bortxaz egiten baita, indar bat 

aplikatuz. 

 

80a. irudia. 

 

 

80b. irudia. 

Transmisio-ardatzetan, bi aldaera daude: nerbiodunak eta ildokatuak. 

 

81. irudia. 

Transmisio-ardatz nerbioduna 

Mugimendua transmititzeaz gainera transmisio-ardatzean muntatuko elementuek axialki 

lekualdatzeko aukera izan behar dutenean, oso ohikoa da holako sistemak erabiltzea (82. 

irudia). Oso erabiliak dira, halaber, transmititu beharreko momentua oso handia denean; eta 

gomendatzekoak dira biraketa-noranzko zakarrak, dardarak edo kolpeak gertatzen direnean. 

Aplikazio horiek dituzten arren, mugimendua zehaztasun handiz transmiti dezakete. 

Ardatz zilindriko bat da, arteka batzuk egin zaizkiona. Esan genezake ardatzaren perimetro 

osoan aurpegi paraleloko txabetak jartzearen pareko zerbait dela; horregatik, askotan, horrelako 

transmisio-ardatzak erabiltzen dira txabeten ordez. 

Lotu beharreko pieza 

Mutur konikoa duen 
ardatza 

Zirrindola 

Azkoina 
Azkoina estutu 

ahala, lotu 
beharreko pieza 

axialki lekualdatuz 
joaten da 

1 

 

Doitzeko eta finkatzeko 
kanpo-haria 

Doitzeko eta finkatzeko 
barne-haria 

2 

Konikotasuna 1:10 

Konikotasuna 1:10 

Elementuak ezartzeko noranzkoa 

Lotu beharreko pieza 

Zirrindola 

Finkatzeko 
torlojua 

 
Ardatza 

Irtengunea 

Gune biribilduak 
abatzean eta ardatzean 

Gune biribildua 
ardatzean 

ABATZA 

ARDATZA 

ABATZA 

ARDATZA 
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Ardatzean egindako artekek bat etorri behar dute abatzekoekin, jakina (83. irudia). 

Nerbioen forma eta tamainak DIN5461 arauan eta ondorengoetan normalizatuta daude.  

Transmititu beharreko kargaren arabera, serie arineko, ertaineko eta astuneko ardatz 

nerbiodunak daude. Haien arteko aldea hozkaren sakoneran eta zabaleran dago. Transmisio-

ardatzaren diametroaren arabera, 6 eta 20 nerbio artean aurkituko ditugu. Izendatzeko, atal 

hauek adierazi behar dira: 1- Nerbio kopurua, 2- Mandrinatuaren barne-diametroa,  

3- Torneatuaren kanpo-diametroa, 4- Ardatza definitzen duen araua. 

  

 82. irudia. 83. irudia. 

Jarraian, holako elementuen irudi adierazgarri batzuk ikus ditzakegu (84., 85. eta 86. irudiak).  

 

84. irudia. Transmisio-ardatz nerbioduna bere 

gauzatzeko planoarekin. 

 

85. irudia. Barne-artekak dituen gurpil 

horzdun bat eta gurpilari eutsiko dion ardatz 

nerbiodun bat. 

 

 

86. irudia. Hemen, gurpilaren 

eta ardatzaren multzoa dugu, 

mihiztatuta. Gurpil horzduna 

axialki mugi daiteke indar-

momentu bat transmititzen 

duen bitartean. 

 

 

 

Lekualdatzeko 
aukera 

Transmisio-ardatzean 
muntatutako elementua 

Transmisio-ardatz 
nerbiodunaren 

sekzioa

Transmisio-ardatz 
nerbioduna 

Abatzaren 
nerbioak edo 

artekak 

Ardatzaren edo 
transmisio-ardatzaren 
nerbioak edo artekak 
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Transmisio-ardatz ildokatua 

Aurrekoaren aldaera bat da. Nerbioen tamaina gutxitzen badugu, haien kopurua handitzen 

badugu eta forma pixka bat aldatzen badugu, transmisio-ardatz hozkatua esan ohi zaiona 

lortuko dugu (87. eta 88. irudia); ez ditu aurrekoaren aplikazio berak, zeren eta akoplamendu 

finko gisa erabiltzen baita; hau da, mugimendua transmititzeko mekanismo gisa, baina 

ardatzaren edo hartan sartutako elementuaren lekualdatze axialak egiteko aukerarik gabe. 

 

87. irudia. Ildoen forma. 

 

 

 

88. irudia. Transmisio-

ardatz nerbioduna eta 

ildokatua. 

Ardatzen edo transmisio-ardatzen desmuntaketa eta muntaketa 

Oso ohikoa da holako elementuak desmuntatu behar izatea, zeren eta makinen organo ia 

guztien euskarri baitira. Errodamendu bat egiaztatu edo ordeztu behar dugunean, kojinete batek 

higadurak eragindako funtzionamendu-arazoak dituenean, ardatzean muntatutako edozein 

elementu hondatzen denean eta beste kasu askotan, ardatza edo transmisio-ardatza 

desmuntatu beharko dugu. 

Desmuntatzeko, lehen-lehenik, zehatz-mehatz aztertu behar dugu norantz atera behar den 

ardatza. Hasteko, makinaren planoetan begiratuko dugu, zeren eta haiekin desmuntaketa- eta 

muntaketa-sekuentzia logikoa interpretatu ahal izango baitugu. Begiratuko dugu, halaber, ea 

fabrikatzaileak aholkuren bat ematen duen gidaliburuan. Halakorik ez badago, begiz aztertuko 

ditugu desmuntatu beharreko azpimultzoak.  

 Besteak beste, honako kasu hauek aurkitu ahal izango ditugu: 

⇒ Ardatza pieza bakarreko errodamendu edo kojineteetan bermatuta dago, eta albo 

baterantz baino ezin da atera. Oso kasu ohikoa da, eta arretaz aztertu beharko dugu 

zein aldetarantz desmuntatu behar den. Kasu hauek aurkituko ditugu: 

o Ardatza eskuinetarantz desmuntatu behar da (89a irudia). 

o Ardatza ezkerretarantz lekualdatuz bakarrik atera daiteke (89b irudia). 

o Ardatza edozein aldetarantz atera daiteke (89c irudia). 

 

 89a. irudia. 89b. irudia. 89c. irudia. 

ABATZA 

ARDATZA 

Ildoak 

Zona 
nerbioduna 

Zona ildoduna 

Ardatza ateratzeko 
noranzkoa 

Ardatza ateratzeko 
noranzkoa 

Ardatza ateratzeko egin 
daitezkeen lekualdatzeak 
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Arrazoi askorengatik gerta daiteke ardatza noranzko jakin batean atera beharra. Hauek dira 

arrazoi horietako batzuk: 

− Ardatzak nola dauden osatuta aztertuz gero, ohartuko gara diametro batzuk izaten 

dituztela, eskuarki modu mailakatuan. Diametro horiek erabakiko dute, askotan, 

desmuntatzeko modua, zeren eta diametrorik handieneko aldetik ateratzea bailitzateke 

logikoena.  

− Transmisio-ardatz nerbiodunak badira, eta artekek ez badute betetzen ardatzaren luzera 

osoa, transmisio-ardatza noranzko jakin batean atera beharko dugu nahitaez; bestela, 

ezinezkoa izango da hartan muntatuta dauden piezak ateratzea.  

− Gerta daiteke ardatzek irtenguneak izatea karga axialak xurgatzeko, eta irtengune horiek 

galarazi egingo dute noranzko batean desmuntatzea.  

− Eta abar. 

Transmisio-ardatza bere diametroekiko simetrikoa denean, alde baterantz zein besterantz atera 

ahal izango dugu.  

⇒ Ardatza euskarri batzuen gainean muntatuta dago, eta euskarrien goialdea desmuntatu 

egin daiteke. Kasu honetan, ardatza altxatu egin daiteke eta zailtasunik gabe atera (90. 

irudia). 

 

⇒ Ardatza euskarri eseki batzuetan bermatuta dago; beraz, beherantz atera beharko da. 

Kasu honetan, oso kontuz ibili behar da euskarriak askatzean, ardatzaren beraren pisua 

eta haren osagaiena arriskutsua izan daiteke eta. 

Ardatzak muntatzeko, desmuntatzeko sekuentziaren alderantzizkoari jarraitu behar zaio, 

lasaierak, elementuen posizio erlatiboak eta abar egiaztatuz. Kontuan hartu behar dira, orobat, 

fabrikatzaileak emandako jarraibide guztiak. 

Ardatzetan muntatutako elementuak posizionatzea 

Ardatzetan sartzen diren piezak posizionatzeko eta finkatzeko zenbait metodo daude. Jarraian, 

muntaketa-prozedurarik erabilienak deskribatuko dira: 

1- Ardatzaren eta elementu muntatuaren artean ahokadura estua erabiliz. 

Sistema hau erabiltzen denean eta ahokadura sendoa denean, elementuen posizionamendua 

piezen arteko interferentziaren bidez lortzen da; eta gorputz guztiak batera biratzea ere lor 

daiteke. 

Ahokadura oso estua ez denean, txabeta bat edo mihi bat erabili behar da batera biratuko direla 

ziurtatzeko.  

Era horretara ezarritako elementuak desmuntatzeko, prentsa bat (91. irudia) edo ateragailu bat 

(92. irudia) erabili behar da. Beste aukerarik ez badago, mazo bat erabiliz atera beharko ditugu 

gorputzak.  

Goiko karkasa 

90. irudia. 

Goiko 
kojine-
teerdia 

 
 

Beheko 
kojine-
teerdia 

Beheko karkasa 

� Altxatu goiko 

karkasa 

� Altxatu 

kojineteerdiak 

� Atera ardatza 
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Zer aukera dauden ikusita, pieza aterako da edo, bestela, ardatza lekualdatu beharko da bereizi 

ahal izateko.  

Ateratzeko indarra ardatzaren inguruan aplikatu behar da. Horretarako, tresnak edo bermatzeko 

zorro bat erabili beharko dugu. 

 

 

91. irudia. Ikusten dugu polea bat nola atera 

ardatza axialki lekualdatuz prentsa baten 

laguntzaz. Bermatzeko eraztun bat jarri behar da, 

ateratzeko indarra ardatzaren inguruan egiteko. 

 

92. irudia. Eskuineko irudian, ikusten dugu nola 

desmuntatzen den polea bat ateragailu mekaniko 

baten laguntzaz. 

Hasteko, polea finkatzen duten azkoina eta 

zirrindola kendu behar dira. Gero, bereizteko 

tresna bat sartu behar da ardatzean; tresna horri 

esker, ateratzeko indarra ardatzetik gertuen 

dagoen inguruan egin ahal izango dugu. 

Ateragailua polearen ertzean jarri eta besterik 

gabe erabiltzen badugu, arriskua dago desmuntatu 

beharreko elementua hausteko.  

Gero, ateragailua baliatuko dugu; ondo doitu 

ondoren, eta haren torlojua biraraziz, polea emeki 

eta pixkanaka ateratzea lortuko dugu.  

 

2- Segurtasun-eraztunen eta eusteko zirrin-

dolen bidez (93. irudia). 

Transmisio-ardatzetan edo ardatzetan sartutako 

piezen lekualdatze axiala mugatzeko erabiltzen dira 

horrelako osagaiak. Halaber, ardatzak beren 

euskarriekiko kokatzeko erabiltzen dira, posizioa 

ziurtatzeko.  

Horrelako osagaiak banan-banan aztertuz gero, hau 

izango dugu: 

 

93. irudia. 

 

Prentsa 

Atera beharreko 
polea 

Prenstsaren 
bankada 

Bermatzeko 
eraztuna 

Atera beharreko 
polea 

Finkatzeko 
torlojua eta 
zirrindola 

 

Bereizteko tresnaren bistak 

Ateragailua 
Bereizteko tresna 

Torlojuaren 
biraketa 

Erreduktorea 
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Segurtasun-eraztunak (Seger) 

Ahokaduraren arabera, bi mota daude: ardatzean muntatzekoak (94. irudia) eta zuloetan 

sartzekoak (95. irudia). DIN 471 eta DIN 472 arauek definitzen dituzte, hurrenez hurren. 

 

 

94. irudia. Ardatzetarako segurtasun-zirrindola. 

 

95. irudia. Zuloetarako segurtasun-zirrindola. 

 

Eraztun hauek karga axialak xurgatzeko gai dira, oso handiak ez badira behintzat. Jasan 

beharreko indarra oso handia bada, ardatzek edo ahokadurek irtenguneak izaten dituzte.  

Eraztunak muntatzeko eta desmuntatzeko, aliketa puntadunak behar dira, eta puntak sartu 

behar dira eraztunek dituzten zuloetan. Gero, behar den presioa aplikatu behar da ezarri ahal 

izateko. Barne-eraztun bat baldin bada, aliketekin aplikatu beharreko indarraren zeregina 

eraztuna konprimitzea da, ahokaduran arazorik gabe sar dadin. Aitzitik, ardatzetan jarritako 

eraztunak ireki egin behar dira, erreminta egokia erabiliz; hala, eraztunaren diametroa handitu 

egingo dugu, eta ardatzean zehar lekualdatu ahal izango dugu (96. irudia). 

 

            

96. irudia. Ardatz batetik segurtasun-eraztun bat atera ahal izateko, aliketen puntak sartu behar dira haren zuloetan 

eta, ondoren, presioa egin behar da eraztunaren diametroa handitzearren, eraztuna ahokatuta dagoen artekatik atera 

eta ardatzean zehar axialki lekualdatu ahal izateko. 

 

Eraztun horiek ardatzetan edo zuloetan horretarako egindako arteka batzuetan kokatu behar 

dira. Arteka horien zabalera eraztunarena baino handixeagoa da, erraz sartu ahal izateko (94. 

eta 95. irudiak).  

Eraztun elastikoak ardatzaren muturretatik sartu behar dira, ezin dira sartu erdialdetik; beraz, 

aztertu beharko ditugu ardatzean kokatuta dauden piezak eta pieza horien ordena. 

 

Eraztun 
irekia 

 
 

Eraztun 
tenkatugabea 

Eraztun 
tenkatua 

 Eraztun 
tenkatu-
gabea 

 



Arrastatzeko eta mugimendua transmititzeko elementuak I 111 

 
 

 

Elementu hauek izendatzeko, honela egin behar da: 

− Muntatuta egongo diren ardatzaren edo ahokalekuaren diametro izendatuaren bidez 

definitu behar ditugu. 

− Ondoren, eraztunaren lodiera adieraziko dugu. 

− Izendapena amaitzeko, definitzen dituen araua adieraziko dugu. 

Eusteko zirrindolak 

Segurtasun-eraztunen antzeko elementuak dira, zeren eta haien ezaugarri nagusia arteka 

batean finkatzeko duten elastikotasuna baita (97. eta 98. irudiak). Ardatzetan edo transmisio-

ardatzetan bakarrik erabiltzen dira, eta asko erabiltzen dira makinetan, muntatzea eta 

desmuntatzea erraza delako. 

 

97. irudia. Eusteko zirrindola. 

 

98. irudia. Eusteko zirrindola baten aplikazioa. 

 

Ez da beharrezkoa zirrindola hauek ardatzaren muturretatik sartzea: ahokatuko diren tokian 

jarri, eta presioa egin behar da haietan. Desmuntatzeko, bihurkin bat erabiltzen da: haren 

arteketako batean sartu eta, ondoren, biratu egiten da (99. irudia). Mugimendu horretan 

egindako indarra nahikoa da zirrindola askatzeko. 

 

           

99. irudia. Eusteko zirrindola bat ateratzea. 

Lehenik, bihurkina sartu behar da, biratzean atera dezan zirrindola bere artekatik eta, beraz, ardatzetik.  

 

Eusteko 

zirrindola 

Zirrindola ahokatuko 
den ardatza 

 

Ardatzaren 
arteka

 

 
Eusteko 

zirrindola

Mugimendu 
axial 

mugatua 
duen pieza 
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DIN 6799 arauak zehazten du. Elementu hau beraren ahokalekua izango den artekaren 

diametroaren bidez definitzen da. Kaxa, ardatz, irtenguneetan eta abarretan erabiltzeko egokiak 

dira. 

Badira ardatzean artekarik behar ez duten eusteko zirrindolak ere, presio bidez ahokatzen 

baitira (100. eta 101. irudiak).  

Metodo honek euste ona ziurtatzen du ardatz batean edo hagaxka batean; bolanteei, 

engranajeei, akoplamenduei eta abarrei eusteko erabiltzen dira ardatzetan. 

 

 

100. irudia. Artekarik gabeko eusteko zirrindola.  

101. irudia. Eusteko zirrindolaren aplikazioa. 

 

3- Eusteko eraztunen bidez. 

Izenak berak adierazten duen bezala, eraztunak dira: 

ardatzean sartu, eta bertan finkatzen dira, dela 

presio-torloju baten bidez (102. eta 103. irudiak), 

dela larako baten bidez, dela arteka bati esker 

lortutako diametro-gutxitzearen bidez (104. irudia). 

Badira bi eraztun-erdiz osatutako eraztunak ere (104. 

irudia), ardatzaren edozein zonatan munta eta 

desmunta daitezkeenak ardatzaren mutur batetik 

sartu beharrik gabe.  

Eskuarki, diametro txikitan erabiltzen dira, eta, haien 

bidez, piezak beren tokian kokatzea lortzen da. 

 

104. irudia. Eusteko eraztun elastikoak, bi 

eraztun-erdiz osatuak. 

 

 

102. irudia. Eusteko eraztun presio-torlojuduna. 
 

103. irudia. Eusteko eraztunaren aplikazioa. 

 

Ardatzak desmuntatzeko orduan, ikusten ari garen finkagailu eta blokeo hauek dira lehenengo 

askatu behar direnak, gero gainerako piezak atera eta, azkenik, ardatza bera ateratzeko. 

 

Ardatza 

Eusteko 
zirrindola 

Eusteko eraztun  
presio-torlojuduna Mugimendu 

axial 
mugatua 

duen pieza 

 
Presio-torlojua 

Eraztuna 



Arrastatzeko eta mugimendua transmititzeko elementuak I 113 

 
 

 

4- Finkazorro konikoak 

Zorro konikoak asentu konikoko errodamenduetan erabiltzen direnen antzekoak dira. 

Finkazorroak edo desmuntazorroak izan daitezke, eta gorputz bat blokeatzen dute ardatz baten 

gainean txabetarik erabili beharrik gabe. Ardatza txabetatu beharrik ez izateko abantaila dute; 

gainera, ez dute zehaztasun handirik behar akaberan, eta, muntatu ondoren, multzoak 

kalitateko zentratzea ematen du (105. irudia).  

 

 

105. irudia. Elementuak finkazorroaren eta desmuntazorroaren gainean muntatzea. 

 

Beste zorro koniko mota bat erakusten da 106. irudian. Ardatzetan muntatzen dira, ardatzari 

beren konizitatearen eta txabeta baten bidez lotuak. Mataderek tamaina estandarra dute, eta 

erdian neurtzen dira. Beren kanpoaldetik, zorro konikoak dituzten poleak eta engranaje-gurpilak 

lotzen zaizkie. Torloju batzuk dituzte, partez zorroan eta partez eutsi beharreko elementuan 

sartzen direnak; hala gauzatzen dute lotura, eta multzo osoa batera biratzen da. 

 

 

106. irudia. Finkazorro konikoak.  

 

Blokeatu 
beharreko 
elementua

Eusteko 

zirrindola 

Ardatza

Finkazorroa 

Azkoin 

artekaduna

Ardatza

Blokeatu beharreko 

elementua

Desmuntazorroa 

Eusteko 

zirrindola 

Multzoa 

finkatzeko 

azkoina 
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Elementuak ardatzetan finkatzea 

Ardatzetan sartuta edo zuloetan sartuta dauden elementu guztiek mugimendu batzuk mugatuak 

izango dituzte. Gerta daiteke lekualdatze axiala posiblea izatea, nahiz eta mugimendua 

etengabe transmititu behar duten. Horretarako, txabeta-sistema bat edo ardatz nerbiodun bat 

erabiliko dugu (107. irudia).  

Alboranzko mugimendua ere mugatu behar denean, estutze handiko ahokadura, soldadura, 

presio-torlojuak, larakoak, eusteko eraztunak, zorroak, etab. erabiliko ditugu (108. irudia). 

Eskuarki, sistema konbinatuak aurkituko ditugu; beraz, desmuntatzeko orduan, aztertu beharko 

dugu zer mugimendu dauden mugatuta eta zer elementuren bidez lortzen diren ainguratze 

horiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107. irudia. 

 

108. irudia. 

 

 

Txabeta 
Ardatz 

nerbioduna 
 

Estutze handiko 
ahokadura 

Soldadura bidez 

Zorroa 

Larako 
konikoa 

Presio-
torlojua 

Prentsatze 
bidez 

 



 

PIEZAK ELKARRI 

LOTZEA 
 

 





 

Piezak elkarri lotzea 
 

Sarrera 

Piezen arteko loturei buruz hitz egitean, bi sail handi bereiz daitezke: lotura finkoak eta lotura 

desmuntagarriak. 

Lotura finkoak dira beren elementuetako bat suntsitu gabe desmuntatu ezin direnak. Beraz, 

halakoak dira soldadura bidez, errematxe bidez eta abarren bidez egindako loturak. 

Lotura desmuntagarriek, berriz, aukera ematen dute multzoa osatzen duten piezak desmuntatu 

eta berriro muntatzeko elementurik suntsitu gabe. Halakoen adibideak dira torloju, larako, 

txabeta eta abarren bidez egindako loturak. 

Kapitulu honetan, torloju bidez eta errematxe bidez egindako loturak aztertuko ditugu. Gero, 

soldadura bidezkoei helduko diegu. 

Torloju bidezko loturak 

Lotura mota hau aztertzeari ekin baino lehen, 

aurretiazko ezagutza batzuk izan behar ditugu. 

Aurretiazko kontzeptuak 

Pentsa dezakegu haria profil jakineko alanbre bat 

dela, zilindro baten gainean kiribilean bildua 

dagoena. Benetan egiten dena arteka bat da, eta 

berak sortzen du haria. Haria eratzen duen 

materialari ere haria esaten zaio, eta harien artean 

geratzen den arteka hari-sarrera da. 
 

Hariak sailkatu ahal izateko, hariaren forma, hari kopurua, non egina dagoen eta kiribilaren 

noranzkoa hartu behar ditugu kontuan. 

� Hariaren forma: Hariaren profilaren arabera, honelakoak izan daitezke: 

a) Triangeluarrak → Batez ere, finkapenak egiteko erabiltzen dira, torlojuaren eta 

azkoinaren harien arteko marruskadura handiagoa dela eta. 

b) Karratuak edo trapezoidalak → Hari trapezoidalek trapezio isoszele baten profila dute. 

Bai trapezoidalak, bai karratuak, esfortzuak transmititzeko erabiltzen dira. Makinetako 

mahaietan, eusteko sarjentetan, katu jasotzaileetan, prentsa mekanikoetan eta 

abarretan erabiltzen dira, mugimendu zirkularrak mugimendu lineal bihurtzeko. 

Gainera, harien forma horiek itzulgarritasuna errazten dute, hau da, indarra bi 

noranzkoetan transmititzen dute biraketa-momentu handi bat aplikatu beharrik gabe. 

c) Biribilak → Higadura handia jasan behar dutenean eta hodietarako lotura lasterretan 

erabiltzen dira. 

Aipatutakoez gainera, badira beste hari-forma batzuk ere xede berezietarako diseinatuak. 

� Hari kopurua: Zenbat hari egin diren kontuan hartuta, hauek izango ditugu: 

1. Sarrera bakarreko hariak (1. irudia) → Hari bakar batez osatuta daude. Aitzinamendu 

normala behar duten torloju ia guztietan erabiltzen dira. 
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2. Zenbait sarrerako hariak (2. irudia) → Bi hariz edo bi hari baino gehiagoz osatuta daude. 

Aitzinamendu handia behar denean erabiltzen dira. Egunerokoan, holakoak aurkituko 

ditugu kontserba-poteetako estalkietan, botiletako tapoi haridunetan, eta abarretan.  

   

 1. irudia. Sarrera bakarreko haria. 2. irudia. Bi sarrerako haria. 

� Haria egiteko tokia: Haria kanpoaldean edo barnealdean egin daiteke, eta torloju bat 

edo azkoin bat lortu, hurrenez hurren. 

� Kiribilaren noranzkoa: Eskuinetarako hariak eta 

ezkerretarako hariak bereizten ditugu, kiribila norantz 

sortua dagoen. Eskuinetarako haria dugu torlojuak 

aurrera egiten duenean edo estutu egiten duenean 

erloju-orratzen noranzkoan birarazten dugunean. 

Ezkerretarako haria izango da, berriz, torlojuak, modu 

berean biraraztean, atzera egiten duenean edo lasaitu 

egiten denean. 

Hariaren noranzkoari begi hutsez antzematen zaio. Torlojua 

burutik hartu eta zutik jarrita hariak ezkerretik eskuinera 

duen inklinazioari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu malda 

hori goranzkoa edo beheranzkoa dela; horren arabera, 

eskuinetarako hariko torlojua edo ezkerretarako hariko 

torlojua izango da, hurrenez hurren (3. irudia). 

 

3. irudia. Hemen eskuinetarako hari bat 

eta ezkerretarako hari bat ikus 

ditzakegu. 

Harien oinarrizko elementuak eta dimentsioak 

4 eta 5 irudietan ikus dezakegun moduan, hala torlojuan nola azkoinean balio komunak daude, 

eta oso garrantzitsua da haiek zein diren jakitea. Ezagutu behar ditugun oinarrizko dimentsioak 

jarraian erakusten dira. 

Haria: itzuli oso batean dagoen kiribil zatia da. 

Baoa: ondoz ondoko bi hariren arteko 

hutsunea 

Saihetsak: harien albo-aurpegiak. 

Gailurra: saihetsen kanpoaldeko lotura. 

Hondoa: saihetsen barnealdeko lotura. 

Hari-angelua: hariaren bi saihetsek eratzen 

duten angelua, hariaren plano axial batean 

neurtua. 

Diametro izendatua: D = d 

Hariak identifikatzeko garrantzitsuena da. 

 

4. irudia. Harien elementuak. 

 

Baoa 

Hariaren 
angelua 

Gailurra 

Ezker-
saihetsa 

Haria 

Hondoa 

Eskuin-
saihetsa 
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Batez besteko diametroa: D2 = d2 

Nagusiki, torlojuak egiaztatzeko erabiltzen da. 

Triangelu sortzailearen batez besteko altueran 

hartutako diametroari dagokio.  

Torlojuaren eta azkoinaren nukleoaren 

diametroa: d1 

Nukleoa da bolumen ideal bat zeinaren 

gainean haria jartzen baita. 

Azkoinaren gorputzaren diametroa: D1 = d1 

Hari-neurria: P 

Ondoz ondoko harien arteko bi puntu berdinen 

arteko distantzia. Diametro izendatuarekin 

batera, hariak izendatzeko oinarrizko bi 

dimentsioak dira. 

Aitzinamendua: a 

Torlojuaren edo azkoinaren puntu bat, itzuli 

batek osatzean, ardatzaren norabidean 

korritzen duen distantzia.  

Hari bakarreko harietan, aitzinamendua eta 

hari-neurria berdinak dira: a = P 

Hari bat baino gehiagoko harietan, 

aitzinamendua hari-neurriaren eta sarrera 

kopuruaren arteko biderkadura da: a = P. z 
 

5. irudia. Harien oinarrizko dimentsioak. 

Elementu hariztatuen irudikapena 

Kate zinematikoetan ikusi genuen bezala, elementu hariztatuak ez dira marrazten errealitatean 

ikusten diren moduan; horren ordez, sinbologia edo konbentzionalismo batzuk aplikatzen dira. 

Ondo ezagutu behar dugu irudikapen modu hori, planoak interpretatu eta zer esanahi duten 

ulertu ahal izateko. 

5, 6 eta 7 irudietan, zenbait elementu irudikatu eta azaldu dira.  

 

 

5. irudia. Kabila baten sinboloa. Irudikapen hau logikoa da, 

elementu hau egiteko prozesua kontuan hartzen badugu. 

Lehenengo, barra bat hartzen da (diametro izendatua → 

marra lodia), eta, terraila bidez, torneatuz edo ijeztuz, arteka 

batzuk egiten dira hariak lortzeko (hondoko diametroa → 

marra fina). Profileko bistan, gorputzaren diametroa  

—marra fin batez adierazia— zirkunferentziaren hiru laurden 

baino gehixeago besterik hartzen ez duela marrazten da. 

     

6. irudia. Azkoin baten irudikapen sinbolikoa Ikus 

daitekeenez, irudikapen hau ere logikoa da. Hasteko, 

zulo bat egiten da piezan → marra lodia. Gero, haria 

ematen zaio prozedura egoki baten bidez → marra 

fina. Azkoinaren bista axialean, ikus dezakegu 

hariaren hondoko zirkunferentziak hiru laurdenak 

baino ez dituela hartzen. 
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Hari-sistemak 

Hari mota normalizatu bakoitzarekin egin daitezkeen sailkapenak dira. Jarraian, sistemarik 

erabilienak ikusiko ditugu, beren espezifikazio, izendapen eta neurriekin. 

• ISO hari metrikoa 

Lehen, hari metrikoak gailurra lautua zuen eta sudurra biribildua, baina UNE 17701:2002 arauak 

8. irudian adierazten den bezala definitzen du profila. Triangelu aldeberdinaren forma du; beraz, 

60°-ko angelua du. Haren neurriak kalkulatzeko, hariaren bi parametro nagusiak hartu behar 

dira oinarritzat, hau da, "P" hari-neurria eta "d" hariaren diametro izendatua. 

 

 

7. irudia. M 24-ko torloju eta azkoin baten 

irudikapena Loturik irudikatzen direnean, torlojua 

nagusitzen zaio azkoinari; hau da, lerroen 

lodierak torlojuari dagozkio. 

 

8. irudia. 

 

Formula hauek erabiltzen dira: 

 

Triangelu sortzailearen altuera: P866,0P
2

3
H •=•=  Ukipen-altuera: P541,0H

8

5
H1 •==  

Azkoinaren barne-diametroa: PddD •−== 082,111  Batez besteko diametroa: P649,0ddD 22 •−==  

 

 

TORLOJUA 

AZKOINA 
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UNE 17702 arauak ISO hari metrikoen diametroen eta hari-neurrien serie orokorra ematen du 

(9. taula). 9. taula erabiltzean —ondoan erakusten da—, ahal den guztietan 1. serieari dagozkion 

diametroak hautatu behar dira; beharrezkoa izango balitz, 2. seriea hartuko genuke, eta, 

azkenik, 3. seriea erabiliko genuke. Hari metrikoek hari-neurri normala izan dezakete, lodia esan 

ohi zaiona, edo, bestela, hari-neurri fina. Hari-neurri finak handitu egiten du torlojuaren 

erresistentzia estutzean; horregatik, torloju bidez egiten ari den loturaren luzea txikia denean 

erabiltzen da. 

 

9. taula. 

Diametro 
izendatuak Hari-neurriak 

1. 
seriea 

2. 
seriea 

3. 
seriea Lodiak Finak 

1   0,25          0,2 

 1,1  0,25          0,2 

1,2   0,25          0,2 

 1,4  0,3          0,2 

1,6   0,35          0,2 

 1,8  0,35          0,2 

2   0,4         0,25  

 2,2  0,45         0,25  

2,5   0,45        0,35   

3   0,5        0,35   

 3,5  0,6        0,35   

4   0,7       0,5    

 4,5  0,75       0,5    

5   0,8       0,5    

  5,5        0,5    

6   1      0,75     

  7 1      0,75     

8   1,25     1 0,75     

  9 1,25     1 0,75     

10   1,5    1,25 1 0,75     

  11 1,5     1 0,75     

12   1,75   1,5 1,25 1      

 14  2   1,5 1,25 1      

  15    1,5  1      

16   2   1,5  1      

  17    1,5  1      

 18  2,5  2 1,5  1      

20   2,5  2 1,5  1      

 22  2,5  2 1,5  1      

24   3  2 1,5  1      

  25   2 1,5  1      

  26    1,5        

 27  3  2 1,5  1      

  28   2 1,5  1      

30   3,5 (3) 2 1,5  1      

  32   2 1,5        

 33  3,5 (3) 2 1,5        

  35    1,5        

36   4 3 2 1,5        
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• Whitworth haria 

10a irudian, Whitworth sistemako torloju bat erakusten da. Ikus 

daitekeenez, triangelu isoszelearen profila du. Aurpegien 

arteko angelua 55° da, eta barneko eta kanpoko erpinak 

biribilduta daude. Hari metrikoan ez bezala, bata bestean 

sartzean ez dago hutsunerik torlojuaren eta azkoinaren artean, 

eta horrek multzoaren estankotasuna errazten du. 

 

 

10a. irudia. 

 

Dimentsio bakoitza kalkulatzeko, formula hauek erabiltzen dira: 

10b. taula. 

Diametro 
izendatuak 

Hari-neurriak 
(hazbeteko hari 

kopurua)  
hazbeteak mm Lodiak Finak 

1/16 '' 1,588 60 - 
3/32 '' 2,381 48 - 
1/8 '' 3,175 40 - 
5/32 '' 3,969 32 - 

3/16 '' 4,763 24 32 

7/32 '' 5,556 24 28 

1/4 '' 6,350 20 26 

9/32 '' 7,144 - 26 

5/16 '' 7,938 18 22 

3/8 '' 9,525 16 20 

7/16 '' 11,113 14 18 

1/2 '' 12,701 12 16 

9/16 '' 14,288 12 16 

5/8 '' 15,876 11 14 

11/16 '' 17,463 - 14 

3/4 '' 19,051 10 12 

13/16 '' 20,638 - 12 

7/8 '' 22,226 9 11 

1'' 25,401 8 10 

1''1/8'' 28,576 7 9 

1''1/4'' 31,751 7 9 

1''3/8'' 34,926 6 8 

1''1/2'' 38,101 6 8 

1''5/8'' 41,277 5 8 

1''3/4'' 44,452 5 7 

1''7/8'' 47,627 4 - 

2'' 50,802 4 7 

2''1/4'' 57,152 4 6 

2''1/2'' 63,502 4 6 

2''3/4'' 69,853 3 6 

3'' 76,203 3 5 
 

 

Triangelu sortzailearen altuera: P960,0H •=  Ukipen-altuera: P640,0H1 •=  

Torlojuaren eta azkoinaren hariaren altuera: 
P640,0Hh 11 •==  

Batez besteko diametroa: P640,0ddD 22 •−==  

Torlojuaren eta azkoinaren barne-diametroa: 
P280,1dDd 11 •−==  Azkoinaren kanpo-diametroa: dD =  

 

Hari metrikoak bezala, Whitworth hariak hari-neurri normala edo fina izan dezake. 10b taulan 

adierazita daudela, eta hari-neurriak hazbeteko haritan, hau da, 25,4 mm-tan dagoen hari 

kopurua. 

 

 

TORLOJUA 

AZKOINA 
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Whitworth Gas haria 

Whitworthetik eratorritako sistema bat da; profil bera 

erabiltzen du, baina hari-sakonera txikiagoarekin. Hodiak 

hariztatzeko erabiltzen da, diametroaren eta hariztatze-

sakoneraren arteko erlazio txikiagoa duelako; hala, haria 

ahultzea galarazten du, eta estankotasun handia ematen 

du. 11. taulan sistema honetako hariak zehazteko neurri 

erabilgarri batzuk adierazten dira.  

•  Beste hari mota batzuk 

Orain arte, hari-sistemarik erabilienak ikusi ditugu, 

gehienetan agertuko zaizkigunak. Makinen elementuetan, 

hala ere, beste hari mota asko ager daitezke, eta ezagutu 

egin behar ditugu: 

Hari trapezoidala (12. irudia) 

Asko erabiltzen da makinetako torlojuetan, bi noranzko-

etan esfortzu handiak transmititu behar direnean edo 

mugimendu angeluarrak mugimendu lineal bihurtu behar 

direnean. ISO eta ACME sistemetan normalizatuta dago. 

Hari mota honen ordez, karratua ere aurkitu dezakegu. 

Zerra-hortz erako haria (13. irudia) 

Mugimenduak transmititu eta eraldatzeko erabiltzen dira, 

batez ere presioak noranzko bakar batean aplikatuta 

daudenean. Harien formagatik gertatzen da hori, saihets 

asimetrikoak dituelako. Zerra-hortz erako hariak asko 

erabiltzen dira plastikoen gainean finkapenak egiteko 

baliatzen diren torlojuetan. 

11. taula. 

Diametro 
izendatua 

Hariaren 
kanpo-

diametroa 
(mm) 

Hari-
neurria 
(hariak 

hazbeteko) 
1/8” 9,728 28 

1/4" 13,157 19 

3/8” 16,662 19 

1/2" 20,995 14 

5/8” 22,911 14 

3/4" 26,441 14 

7/8” 30,201 14 

1" 33,249 11 

1"1/8” 37,897 11 

1"1/4” 41,91 11 

1"3/8” 44,323 11 

1"1/2” 47,803 11 

1"3/4” 53,746 11 

2" 59,614 11 

2"1/4” 65,71 11 

2"1/2” 75,184 11 

2"3/4” 81,538 11 

3" 87,884 11 

3"1/4” 93,98 11 

3"1/2” 100,33 11 

3"3/4” 106,68 11 

4" 113,03 11 

 
 

    

 12. irudia. 13. irudia. 14. irudia. 15. irudia. 

 

Hari biribila (14. irudia) 

Profil mota honek oso propietate mekaniko onak ditu; hala ere, gutxi erabiltzen da, fabrikazio 

konplexua duelako, eta, ondorioz, garestia delako. Kolpeak jasaten dituzten makina-ataletan 

aurkitu daitezke. 

Edison haria 

Bonbilletako zorroetan eta lanpara-etxeetan erabiltzen dira. 15. irudian ikus daitekeenez, profil 

biribila dute, berariaz diseinatua gero lotura hariztatua eratuko duten xafletan forma erraz eman 

ahal izateko. 

TORLOJUA 

AZKOINA 

TORLOJUA 

AZKOINA 

TORLOJUA 

AZKOINA 

TORLOJUA 

AZKOINA 
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Harien izendapena 

Hariak aldez aurretik ezarritako arau batzuen arabera izendatzen dira. Hasi-sistemarik 

erabilienetan, honela egiten da izendapena:  

1. Harien izendapenaren hasieran letra bat jartzen da, zer sistematakoa den adierazten 

duena (16. irudia).  

2. Ondoren, kanpo-diametroa adierazten da, milimetrotan hari metrikorako eta hazbetetan 

Whitworth harirako eta hari baturako (kontuan izan behar da Whitworth Gas harian 

adierazi beharreko diametroa hodiaren barnealdekoa dela).  

3. Gero, hariaren neurria adierazten da, milimetrotan hari metrikorako eta hazbeteko haritan 

Whitworth harirako eta hari baturako. Hari-neurria normala bada, ez da beharrezkoa 

adieraztea; hala ere, hari-neurria fina bada, nahitaez adeirazi behar da. 

4. Biraketa-noranzkoa ere adierazi behar da. Ezkerretarakoa denean, izendapenean "ez." 

adierazi behar da. Hariak eskuinetarako noranzkoa badu, ez da ezer adierazi behar. 

Sarrera bat baino gehiago baldin badu, honela adierazi behar da: "2 sar.", "3 sar.", etab. 

Hari batean laugarren puntu honetako parametrorik bat ere adierazten ez denean, ulertu 

behar da hariak eskuinetarako aitzinamendua eta sarrera bakarra duela. 

 Adibideak: 

 

� Metrikoa: M (hariaren kanpo-diametroa milimetrotan). M 8 izendapenak 8 mm-ko kanpo-

diametroko eta 1,25 mm-ko neurriko hari bat adierazten du.  

� Metriko fina: M (hariaren kanpo-diametroa milimetrotan) x (hari-neurria mm-tan). M 8x1 

izendapenak 8 mm-ko kanpo-diametroko eta 1mm-ko neurriko hari bat adierazten du. 

Ikus dezakegunez, hari-neurri fineko hari metriko bat da.  

� Whitworth: W (hariaren kanpo-diametroa hazbetetan). W 1/2" izendapenak 1/2" = 12,7 

mm-ko kanpo-diametroko eta hazbeteko 12 hariko neurria (1,116 mm) duen hari bat 

adierazten du. 

� Whitworth fina: W (hariaren kanpo-diametroa hazbetetan) x (hari-neurria hazbetetan). 

W 1/2"x16h" izendapenak 1/2" = 12,7 mm-ko kanpo-diametroko eta hazbeteko 16 

hariko neurria (1,587 mm) duen hari bat adierazten du. 

� Hari trapezoidala: Tr (hariaren kanpo-diametroa) x (hari-neurria mm-tan).  

16. taula. 

Hari-sistema Ohiko sinboloa Beste sinbolo 
baliodun batzuk 

Neurri normaleko hari metrikoa M SI 

Neurri fineko hari metrikoa M SIF 

Neurri normaleko Whitworth haria W BSW 

Neurri fineko Whitworth haria W BSF 

Whitworth Gas haria (zilindrikoa, hodietarako) G BSP 

ISO hari trapezoidal metrikoa Tr  

Erabilera orokorretarako hari trapezoidal amerikarra ACME  

Hari biribileko haria Rd  

Edison haria E  

Zirkuitu elektrikoetako hodietarako haria Pg  

Bizikletetarako haria C  

Hodietarako Whitworth kanpo-hari koniko estankoa R BSPT 

Hodietarako Whitworth barne-hari koniko estankoa Rc BSPT 

Zerra-hortz erako haria S  

Hodi blindatuetarako haria PG Pr 

Neurri normaleko hari amerikar batua UNC NC, USS 

Neurri fineko hari amerikar batua UNF NF, SAE 

Neurri estrafineko hari amerikar batua UNEF NEF 

Hodietarako hari amerikar zilindrikoa NPS  

Hodietarako hari amerikar konikoa NPT ASTP 

Hari-neurri bereziko hari amerikarra UNS NS 
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Nola jakin zer hari-neurri den 

Nahikoa izango da hariaren gainean galgak edo orraziak (17. irudia) probatuz joatea, profilarekin 

erabat bat datorrena aurkitu arte. 18. irudian, hari baten neurria nola egiaztatu ikusten da. 

Bada hori egiteko beste modu bat: kalibre bat hartzea eta ondoz ondoko bi hariren bi puntu 

berdinen arteko distantzia neurtzea. Adibidez, erpinetik erpinera (19. irudia). 

 

17. irudia. Orraziak hari-neurriak neurtzeko 

galgak dira; doitasunez mekanizatutako orriak 

dituzte, eta hari metriko, Whitworth edo 

behar den sistemako profil sortako neurri 

guztiak hartzen dituzte. Barneko eta kanpoko 

hari-neurriak azkar eta modu seguruan 

identifikatzeko erabiltzen dira. Orri guztiak 

markatuta daude. 

 

18. irudia. Hari-neurri bat egiaztatzea 

orrazi baten bidez. 

 

19. irudia. 

Torloju bidezko loturak 

Elementu hariztatuak erabiliz egindako loturak dira; hala, multzoa muntatu eta desmuntatu egin 

daiteke osagaietako bat ere suntsitu gabe. Honako kasu hauek aurkitu ahal izango ditugu:  

− Alderik aldeko torlojua:  

Piezak konpresioz lotzen zaizkio elkarri, alderik aldeko torloju baten eta azkoin baten bidez. 

20. irudiaren xehetasunari erreparatuz gero, ikusiko dugu torlojuak, lotura hori egiteko, 

piezak lasai zeharkatu behar dituela, haietako batean ere haria hartu gabe; beraz, zuloak 

diametro handiagoa izan behar du torlojuaren kanpo-diametroa baino. Azkenik, azkoina 

sartu behar da, eta behar bezala estutu. Azkoinaren eta piezaren artean zirrindola bat 

ezarri ohi da, estutzeko orduan pieza babesteko. Beraz, lotura mota hau egiteko, hau da 

jarraitu beharreko sekuentzia: 1- Egiaztatzen da piezen diametroa torlojuarena baino 

handiagoa dela; 2- Sartzen da torlojua; 3- Beste aldetik, zirrindola eta azkoina sartzen dira 

lotura finkatzeko.  

Sistema hori ezin bada erabili piezetan alderik aldeko zuloa ezin delako egin, metodo hau 

baliatu behar da: 

    

 20. irudia. Alderik aldeko torlojua. 21. irudia. Lotura-torlojua. 

“A” xehetasuna 
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− Lotura-torlojua: 

Piezaz konpresioz lotzen zaizkio elkarri, piezen kontra presioa egiten duen lotura-torloju 

baten bidez. Kasu honetan, ez da azkoinik erabiltzen. 21. irudian ikusten dugu piezetako 

batek alderik aldeko zulo bat duela, torlojuarena baino diametro izendatu handiagokoa; 

beste piezak, berriz, zulo itsu hariztatu bat du, azkoinarena egiten duena. Azken pieza 

baino ezin da hariztatua izan, zeren eta, pieza guztiei haria emanda torlojua sartuko balitz, 

piezak ez bailirateke loturik geldituko: haien artean tarte txiki bat egongo litzateke, haria 

ematean pieza bati haria ematetik hurrengora ematera pasatzean sortzen diren akats 

txikiak direla eta. Beraz, lotura ez litzateke konpresiozkoa izango.  

− Kabila edo hagaxka hariztatua:  

Asko erabiltzen den beste sistema bat, orain ikusi berri dugunetik eratorria, hagaxka 

hariztatuak —kabilak— erabiltzea da. Sistema honen funtsa bera da, hau da, lotu 

beharreko azken pieza baino ez da hariztatu behar; gainerakoek ziriarena baino diametro 

handiagoko alderik aldeko zulo bat izan behar dute (22. eta 23. irudiak). 

Kabilaren parte bat piezan hariz lotua dago, eta beste muturrean azkoin bat sartzen da; 

hala lortzen da lotura. Sistema honen bidez piezaren zona hariztatua babestu nahi da, 

aukera ematen duelako kabila atera atera gabe multzoa desmuntatzeko; hala, saihestu 

egiten da parte hariztatua hondatzea eta hariak haustea, batez ere burdinurtuak edo 

material hauskorrak badira edo hari-luzera txikia bada. Hala kabiletan nola torlojuetan, 

azken eragozpen hori saihesteko, komeni da harian hariztatutako luzera kabilaren 

diametroa 1,25 aldiz baino txikiagoa ez izatea, baldin eta pieza altzairuzkoa, brontzezkoa 

edo metal arin tenplatu eta iraotuzkoa bada. Material arin edo gozoetarako, komeni da 

hariaren luzera kabilaren diametroa 2,5 aldiz baino txikiagoa ez izatea.  

 

22. irudia. Kabila bat, bi pieza elkarren kontra estutzen 

dituela. 

 

23. irudia. Kabila bidezko lotura baten multzo lehertua. 

 

Kabilak muntatzea eta desmuntatzea: 

Torlojuak eta azkoinak ezartzeko eta estutzeko, ez dago arazorik; kabilek, berriz, muntatzeko 

eta desmuntatzeko, gailuak behar dituzte. Hauek dira erabilienak: 

a) sistemarik sinpleena eta ohikoena elkarren kontra jarritako bi azkoin erabiltzea da. Lehenik, bi 

azkoinak bata bestearen kontra estutuz finkatzen dira. Egoera horretan, azkoinak biraraztean, 

kabila arrastatzen dute; muntaketa edo desmuntaketa den, goiko azkoina edo behekoa 

birarazten da, hurrenez hurren (24. irudia).  

AZKOIN HEXAGONALA 

ZIRRINDOLA LAU ALAKATUA 

KABILA 

ZULO ITSU HARIZTATUA 

ALDERIK ALDEKO ZULOA 

1. PIEZA 

2. PIEZA 

3. PIEZA 
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b) Kabila-ateragailu baten bidez. Zenbait mota eta modelo daude; adibidez, giltza eszentriko 

bat, biratzean presioa egin, kabila arrastatu eta birarazi egiten duena (25. irudia). Bada beste 

ateragailu mota bat, kabila arrabol batzuen bidez lotzen duena; eta beste aukera bat da kabila 

zulatzea eta, ondoren, ateragailua presioan sartzea mailu baten bidez. Gero, ohiko giltza bat 

erabiliko dugu kabila ateratzeko. 

 

 

24. irudia. Kabila bat bi azkoinen bidez sartzea edo ateratzea. "A" irudian 

ikusten denez, goizko azkoina erloju-orratzen noranzkoan biratzean, kabila 

sartu egiten da piezan. "B"n ikusten denez, hagaxka hariztatua ateratzeko, 

beheko azkoina erloju-orratzen aurkako noranzkoan birarazi behar dugu. 

 

25. irudia. 

 

− Presio-torlojua 

Helburua da torlojuak pieza baten kontra presioa egitea, pieza finkatzeko (27. irudia). Bi 

piezaren artean sartuta ere erabiltzen dira, bi piezen arteko posizioa segurtatu eta batera 

mugi daitezen (28. irudia). Hau da, hagaxka hariztatu bat da, buru bat duena estutu ahal 

izateko, eta punta bat duena —zenbait formatakoa izan daitekeena— finkatu beharreko 

piezan sartzeko. Makina askotan, osagaien posizioa segurtatzeko, muntatu ondoren, 

presio-torlojuak erabiltzen dira. Maiz erabiltzen dira, halaber, piezak doitzeko eta 

erregulatzeko, hala nola gidariak, konexio-blokeak eta abar (29. irudia). 

 

 

27. irudia. 

 

28. irudia. Irudi honetan ikusten dugun multzoa 

muntatzeko, eraztuna poleako zuloan sartu behar da. 

Gero, poleako harierdiak bat etorrarazten dira 

zorrokoekin eta, behin kokatuta daudela, presio-

torlojuak sartzen dira, multzo osoa batera bira dadin 

dagokion ardatzean doitu ondoren. 

 

29. irudia. Lotura honetan, 

muturretan kokatutako bi 

lotura-torloju ikusten dira. 

Beste bi presio-torloju ere 

ikusten dira; kremailera 

doitzen duen blokea finkatzen 

dute. 
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− Torloju gidaria: 

Torloju gidariek posizio jakin bat finkatzen dute, baina mugimenduak onartzen dituzte bi 

noranzkoetan. Horrelako torlojuek ez dute presiorik egiten beste pieza batzuetan, 

mugimendu batzuk mugatu besterik ez dute egiten. Gehienetan, lekualdaketa axialak 

galarazten dituzte, eta biraketak onartu (30. eta 31. irudiak), baina gidatze-kasu mota asko 

aurkitu daitezke. 

 

30. irudia. Torloju gidari baten finkapenaren 

xehetasuna. 

 

31. irudia. Sistemaren aplikazioa. Torloju amaigabea biratu eta 

lekualdatu egiten da; torloju gidariaz lortutako pieza, berriz, alde 

batera edo bestera lekualdatuko da, baina biratu gabe. 

 

Torlojuak 

Torloju bat hagaxka hariztatu bat da, buru batez hornitua. 

Haren parte nagusiak burua, zurtoina eta punta dira (32. 

irudia). Askotariko formak izan ditzakete, bai buruan, bai 

puntan; zurtoinaren luzera beharrizanen arabera hautatzen 

da.  

Torlojuen burua: 

Torlojuen buruaren zeregina estutze-momentua eragingo 

duen erremintara egokitzea da. Ez da indar bera egiten 

bihurkin batekin edo giltza finko batekin; beraz, torlojuak 

jasan behar duen esfortzua kontuan hartuta hautatu behar 

da burua. Hauek dira aurkitu ditzakegun formarik 

ohikoenak: 

 

32. irudia. 

− Buru abeilanatuko torlojuak: Buru mota hau, abeilanatua izateaz gainera, laua edo 

sabeldua izan daiteke. Erreminta ahokatzen den hutsuneari arrasto deritzo: arteka izan 

daiteke, edo izarra, pozidriv, karratua, allen, torx, etab. (33. irudia). Lotura gainazalaren 

arrasean gelditzea nahi denean erabiltzen da torloju mota hau. 

 

 

33. irudia. Hemen buru abeilanatu mota batzuk ikus ditzakegu, lauak eta sabelduak. Irudien ordenari jarraituz, buru 

artekadun laua eta sabeldua daude hasieran. Hirugarrena izar-arrastokoa da, eta laugarrena pozidriv arrastokoa. 

Azkenik, torx arrastoko buru sabeldua dago. 

 

BURUA

GORPUTZA

PUNTA
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− Buru zilindrikoko torlojuak (34. irudia): beste antolaera batzuetan aurkitu baditzakegu 

ere, eskuarki burua ezkutuan —piezan landatua— gelditzen dela erabiltzen dira. 

 

 

34. irudia. Buru zilindriko motak. 

 

− Buru biribilduko edo sabelduko torlojuak (35. irudia): torlojuak hariz lotzen duen 

gainazalean zuzenean bermatzen da buruaren oinarria, eta torlojuaren buruaren 

irtengunea piezatik kanpo gelditzen da. 

 

 

35. irudia. Buru biribilduko torlojuak. 

 

36. irudia. Buru karratuko torlojua. 

 

− Buru karratuko torlojuak (36. irudia): gutxi erabiltzen dira. Makinetako lanabesen eta 

erreminten finkapenetan aurkitu ditzakegu. Azkoina estutzean torlojuaren buruak 

irtenguneren bat jo eta, hala, biratzea galarazteko erabili ohi dira. Era horretara, saihestu 

egiten da azkoina biratzean torlojua ere biratzea eta estutzea zailtzea. 

− Buru hexagonaleko torlojuak: finkapenetan gehien erabiltzen direnak dira, alderik 

aldeko torlojuetan zein lotura-torlojuetan. Buruaren forma dela eta, estutze-momentu 

handiak erabil daitezke eta, beraz, finkapen sendoak lortu. Formaren arabera, buru 

hexagonaleko torlojuak (37a irudia) edo buru hexagonal bridaduneko torlojuak (37b irudia) 

izan daitezke; bridak zirrindolaren funtzioa betetzen du. 

 

 

 37a irudia. 37b irudia. 
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− Buru bereziko torlojuak: aurrekoez gainera, badira beste forma eta mota asko ere, 

funtzio berezietarako egokituak. Jarraian, haietako batzuk erakusten dira (38. irudia): 

 

 

38. irudia. Ordenari jarraituz: torloju ildokatua edo moletatua eta tximeleta-torlojua, eskuz estutzeko balio dutenak. 

Jarraian, buru karratu txapelduneko buloi bat dago; behin estutu ondoren, forma karratuak biratzea galarazten du. 

Azkenik, askotariko kargak lotzeko edo finkatzeko erabili ohi diren bi begi-torloju daude. 

 

− Doitzeko torlojuak: Buruaren kanpoko formez gainera, badira bururik gabeko torlojuak 

ere, hau da, mihi hariztatuaren barnean hutsunea dutenak (39. irudia). Batez ere, presio-

torloju edo doitzeko torloju gisa erabiltzen dira.  

 

       

39. irudia. 

 

Torlojuen punta: 

Hainbat buru-forma dauden bezala, torlojuen puntak hainbat forma izan ditzake, beharrizanen 

arabera. Ohikoenak 40. irudian agertzen dira. 

 

 

 

40. irudia. 

 

HELTZEKO PUNTUA HELTZEKO PUNTU 

KONIKOA 

PUNTA BIRIBILDUA 
EDO SABELDUA 

PUNTA LAUA 

KOPA-PUNTA PUNTA KONIKOA 
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Torlojuen izendapena 

Buru hexagonaleko torlojuen oinarrizko dimentsioak 41. irudian erakusten dira. 

 

 

41. irudia. BURU HEXAGONALEKO TORLOJUA 

(Hari partziala) 

Araua: UNE EN 4014 

 
d  M-2  M-2,5  M-3  M-4  M-5  M-6  M-8  M-10  M-12  M-14  M-16  M-18  M-20  

k  1,4 1,7 2 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 

e  4,32 5,45 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 

s  4 5 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 

l               

5  X X X           

6  X X X X X         

8  X X X X X X        

10  X X X X X X X       

12  X X X X X X X X      

14  X X X X X X X       

16  X X X X X X X X X     

18    X X X X X       

20  X X X X X X X X X X X   

22     X X X X X      

25     X X X X X X X X   

30     X X X X X X X X X X 

35     X X X X X X X X X X 

40     X X X X X X X X X X 

45     X X X X X X X X X X 

50     X X X X X X X X X X 

55        X X X X X X X 

60     X X X X X X X X X X 

65       X X X X X X X X 

70      X X X X X X X X X 

75       X X X X X X X X 

80      X X X X X X X X X 

90       X X X X X X X X 

100       X X X X X X X X 

 

Torlojuen izendapenak oinarrizko bi parte ditu: 

1. zatia → Objektuaren izendapena da. Buru motak ezaugarritu ohi du torlojua; beraz, hura 

izango da kalifikatzaile nagusia. 

2. zatia → Atal hauek ditu: hari-sistema, gorputzaren luzera, arau espezifikoa, hari-neurri mota 

eta ezaugarri mekanikoak edo erresistentzia. 

Jarraian, izendapenak egiteko modua argitzen duen adibide bat erakusten da: 

Adibidea: Buru hexagonaleko torlojua, M 10 x 1,5 x 70 UNE-EN 4017 g 5.8 

• Lehen zatiak torloju mota definitzen du; Buru hexagonelako torlojua = Izendapena edo 

izena 
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• Ondoren, haria izendatzen da, gorputzaren luzera, torlojua definitzen duen araua, hari-

neurri mota eta, azkenik, erresistentzia edo ezaugarri mekanikoak: 

−  M10 x 1,5 = Hariaren izendapena;  

− 70 = Gorputzaren luzera; 

− UNE-EN-ISO 4017 = Torlojua zehazten duen araua; 

− g = Hari-neurri lodia; 

− 5.8 = Erresistentzia-klasea edo ezaugarri mekanikoak. 

Haria ezkerretarakoa denean, izendapenean "ez." letren bidez adierazi behar da. 

Batzuetan, altzairuzkoak ez diren torlojuak erabili behar izaten dira. Kasu horretan, 

izendapenean materialaren hasierako letrek agertu behar dute, erresistentziari buruzko 

informazioa emateko.  

Hauek dira torlojuei buruzko beste arau batzuk: 

UNE-EN-ISO 4762:1998. Buru biribileko eta barne-hexagonoko torlojua. 

UNE-EN-ISO 2009:1995. Buru abeilanatuko torlojua. 

UNE-EN-ISO 1207:1995. Buru zilindriko artekaduneko torlojua. 

Torlojuen materialaren erresistentzia 

 

Ikusi dugu nola izendatzen diren torlojuak, eta azken parametrotzat erresistentzia hartu dugu. 

Arretaz aztertuz gero, ikusiko dugu puntu batez bereizitako bi zenbaki dituela. Aurreko kasuan, 

"5.8".  

Torlojua trakziopean jartzen badugu hautsi arte, haustura-tentsioa lortuko dugu. Balio hori 

hamarrez zatitzen badugu, izendapen horren lehen digitua lortuko dugu. Beraz, zenbaki hori da 

torlojua hausten duen gutxieneko tentsioaren hamarrena.
 0S

F
R =σ

 

Materiala isurtzen hastea eragiten duen tentsioaren eta trakzio bidez materiala hausteko behar 

den tentsioaren arteko erlazioak, hamarrez biderkatua, izendapenaren bigarren digitua ematen 

du. Beraz, esango dugu bigarren digituak torlojuaren muga elastikoa,
 

2mm

N
t,e =σ , adierazten 

duela; hausturarekiko erresistentzia bigarren zenbaki horren hamarrenaz biderkatuz lortzen da 

muga elastikoa. 6 eta 9 bitartekoa izaten da balio hori.  

 

Adibidea 

Bere izendapenean 5.8 balioak dituen torloju batek hau adierazten du:  

Lehenengo zifra:
 100

5
uσ

= ; eta hortik: 
2

5001005
mm

N
R =×=σ ; hori da trakzioagatiko hausturaren

 
tentsio izendatua 

Bigarren zifra: analitikoki kalkulatuz, hau esango dugu:
 

2
40080500810

mm

N
.,Rt,e =⋅=⋅⋅= σσ

 

Bigarren zifra: "8" zenbakiak, "10" zenbakitik gertu dagoenez, adierazten du torlojuak zailtasun 

handia duela. 
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Torloju askotan, balio horiek buruan trokelatuta egoten dira (42. irudia), baina, beste batzuetan, 

informazio hori ematen duten marka batzuk (43. irudia) aurkituko ditugu. Beste batzuetan, 

ordea, ez da inolako informaziorik izaten elementu hariztatuei buruz. 

               

42. irudia. Torloju-buru batzuk ikusten ditugu; haien artean, buru hexagonaleko bat dago, 8.8 gogortasunekoa, ISO hari 

metrikokoa. Tamaina berdineko baina altzairu gozozko torloju baten aldean, ikusten dugu trakzioarekiko erresistentzia 

handiagoa duela (minimoa: 80kgf/mm2), eta horri esker, torloju gutxiago erabil daitezke, edo diametro txikiagokoak; 

halaber, ondo estutuz gero, talka, kolpe eta dardara handiagoak jasan ditzake. 

 

 

43. irudia. 

 

5 mm-tik gorako torlojuetan, ezkerretarako haria badute, "L" letra agertuko da grabatuta, 

hariaren noranzkoari buruzko informazioa emateko.  

Azkoinek ere izan ditzakete erresistentzia adierazteko markak. Halakoetan, torlojuen 

erresistentzian ikusten genuen lehen zenbakia agertuko da azkoinen gainean (44a irudia), hau 

da, trakzioarekiko gutxieneko erresistentziaren hamarrenari dagokiona. Bestela, zenbakiaren 

ordez, erresistentziari buruzko informazioa ematen diguten marka batzuk (44b irudia) aurkitu 

ditzakegu. 

 

44a. irudia. 

 

 

 

44b. irudia. 

 

 

 

 

 

Sinboloak 

 

Adierazten duen 

erresistentzia 

Markak 

 

Adierazten duen 

erresistentzia 
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Azkoinak 

Kasu askotan, azkoinak behar dira loturak osatzeko. Kanpoko forma ugari izan dezakete, eta 

erdian zulo hariztatu bat dute, hartan torlojua sartzeko. Lotura eraginkorra izan dadin, torlojuak 

eta azkoinak hari-sistema berekoak izan behar dute, eta hari-neurri bera izan. Jarraian, azkoin 

motarik erabilienak ikusiko ditugu. 

Finkapen-sistemetan gehien erabiltzen diren azkoinak, torlojuak bezala, hexagonalak dira. 

Funtsean, normalak edo baxuak izan daitezke (45. irudia). Azken horiek kontrazkoin gisa erabili 

ohi dira. Badira, halaber, azkoin hexagonal bridadunak (46. irudia). Guztiek erpin alakatuak 

izaten dituzte, eta hariaren sarrera abeilanatua izaten dute, ahokatzea errazteko.  

           

 45. irudia. 46. irudia. 

Badira, halaber, azkoin hexagonal itsuak, kupula-formako itxiera edo itxiera normala dutenak 

(47. irudia). Agerian geratzekoak direnean eta loturak akabera ona izan behar duenean 

erabiltzen dira.  

           

 47. irudia. 48. irudia. 49. irudia. 

 

Segurtasuneko lotura bat behar denean, azkoin hexagonal gaztelutu bat erabil daiteke (48. 

irudia), larako bati lotua, dardarengatik edo beste arrazoi batzuengatik lasaitzea galarazteko, 

hau da, akoplamendua ziurtatzeko. 

Azkoin karratuak asko erabiltzen dira mekanismo batzuetan eta, batez ere, arotz-lanetan (49. 

irudia), zeren eta, behin doitu eta beren ahokalekuan sartu ondoren, ez baitira mugitzen eta 

biratzeari kontra egiten baitiote. 

Makina askotan, azkoin biribilak ere aurkituko ditugu (50. irudia). Gako-giltzak, pitoi-giltzak edo 

giltza bereziak erabiliz estutzen dira; torlojuak azkoin eta kontrazkoin bidez irmotzeko, ardatzak 

erregulatzeko edo errodamenduak doitzeko erabiltzen dira. 

 

 

50. irudia. Azkoin zuloduna, azkoin artekaduna eta 

aurrealdean zuloak dituen azkoina. 

 

51. irudia. Azkoin begidun bat, azkoin moletadun bat eta 

tximeleta-azkoin bat. 
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Azkenik, eskuz estutzeko azkoinak ikusiko ditugu (51. irudia). 

Manipulazio ona eskaintzeko diseinatuta daude, baina 

aurrekoekin baino estutze-presio txikiagoa egiten da.  

Azkoinen izendapena 

Azkoinak torlojuak bezala izendatzen dira. Hasteko, azkoin mota 

ematen da; gero, hari-neurria, azkoina definitzen duen araua, 

hari-neurri mota eta, azkenik, erresistentziaren lehen zifra.  

Adibidea: Azkoin hexagonala, M 10 x 1,5 UNE-EN 4032 g 5 

Buru hexagonaleko azkoinen oinarrizko dimentsioak 52. irudian 

eta 52. taulan erakusten dira. 

 

 

52. irudia. AZKOIN HEXAGONALA. 

UNE EN 4032. 

 

52. taula. 

d s e m 

 M-1,6   3,2   3,48   1,3  

 M-2   4   4,38   1,6  

 M-2,5   5   5,45   2  

 M-3   5,5   6,01   2,4  

 M-3,5   6   6,58   2,8  

 M-4   7   7,66   3,2  

 M-5   8   8,79   4  

 M-6   10   11,05   5  

 M-7   11   12,12   5,5  

 M-8   13   14,38   6,5  

 M-10   17   18,9   8  

 M-12   19   21,1   10  

 M-14   22   24,49   11  

 M-16   24   26,75   13  

 M-18   27   29,56   15  

 M-20   30   32,95   16  

 M-22   32   35,03   18  

 M-24   36   39,55   19  

 M-27   41   45,2   22  

 M-30   46   50,85   24  

 M-33   50   55,37   26  

 M-36   55   60,79   29  

 M-39   60   66,44   31  

 M-42   65   72,09   34  

 M-45   70   76,95   36  

 M-48   75   82,6   38  

 M-52   80   88,25   42  
 

Hauek dira azkoinei buruzko beste arau batzuk: 

UNE-EN-ISO 4032:2001. Azkoin hexagonalak, 1. motakoak. 

UNE-EN-ISO 4033:2001. Azkoin hexagonalak, 2. motakoak. 

DIN 935. Azkoin gaztelutuak. 

Zirrindolak 

Zirrindolak lodiera txikiko diskoak dira, eta zulo bat dute, ia beti erdialdean. Erabilerak: estutze-

gainazalak babesteko, batez ere askotan muntatu eta desmuntatu behar direnean; estutzean 

sortzen den indarra jasateko; junturaren itxitura hermetikoa ziurtatzeko; edo segurtasun-

elementu gisa, torlojua edo azkoina lasaitzea galarazteko. 

Azkoinak metalezkoak izaten dira gehienetan, baina badira plastikozkoak edo beste material 

batzuez egindakoak ere. Estutzeko indarraren arabera, batzuk edo besteak erabiliko dira. 

Zirrindolak honela sailkatu daitezke: 

1- Babes-zirrindolak. Zilindrikoak izaten dira, zuzenak edo alakatuak. 

2- Segurtasun-zirrindolak. Elementu hariztatuaren eta piezaren artean jarrita, presio 

konstante bat sortzen da torlojuan edo azkoinean; hala, multzoaren estutze-indarra 

segurtatzen da, eta nahi gabeko lasaitzeak saihesten, nahiz eta multzoa dardarapean 

egon. Bada beste zirrindola mota bat, lotura blokeatzen duena bere erlaitz bat piezaren 

eta azkoinaren kontra tolestuz. 
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Hauek dira zirrindola motarik erabilienak: 

• Zirrindola lauak. Forma zilindrikoa dute. Badira ertz zabaleko zirrindola lauak ere (53. 

irudia).  

 

53. irudia. Ezkerrean, ohiko zirrindola 

bat; eskuinean, ertz zabaleko bat. 

 

 

• Grower zirrindolak. 54. irudian ikus dezakegun bezala, eraztun ireki bat da, kiribilean 

deformatua. Sekzio karratua dute, eta diferentzia axial edo hari-neurri bat dago 

zirrindolaren hasieraren eta bukaeraren artean, zirrindolaren lodiera adinakoa. Makinerian, 

automobilgintzan eta abarretan erabiltzen dira. 

 

• Zirrindola horzdunak. Kanpo-hortzak (55. irudiak) edo barne-hortzak (56. irudia) izan 

ditzakete. Era horretako zirrindolak elastikotzat edo segurtasunekotzat ere har daitezke, 

zeren eta, erabiltzen direnean, lotura dardarekiko erresistentea baita. Kanpo-hortzen, 

barne-hortzen edo hortz konikoen sorta batez osatuta daude (56a irudia). Torlojua edo 

azkoina estutzean, hortzen erpinak deformatu eta sartu egiten dira beren ondoko 

gorputzetan; hala, biraketa saihesten da, eta lotura irmotzen. 

 

     

54. irudia. Grower zirrindola eta aplikazioa. 

     

55. eta 56. irudiak. Kanpo-hortzak dituen zirrindola 

eta barne-hortzak dituen zirrindola. 

 

 

56a. irudia. Zirrindola horzdunen ohiko formak. 

 

 

Grower 
zirrindola 

“A” forma “J” forma “V” forma 
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• Zirrindola uhindua (57. irudia). Lotura ziurtatzen dute presiopean daudenean. Horzdunak 

bezala, dardarekiko erresistenteak dira, eta badute abantaila bat: ez dituzte markatzen ez 

hondatzen bera inguratzen duten gainazalak. Altzairu herdoilezinezkoak direnean, egokiak 

dira elikagaigintza, medikuntza, kimika, elektronika eta eraikuntzako aplikazio 

gehienetarako. 

 

• Dardaren aurkako zirrindola (58. irudia). Segurtasuneko zirrindola hau diseinatuta dago 

dardarek ez ditzaten lasaitu torlojuz lotutako multzoak. Bikoteka erabitzen direnean, 

gainazal akoplatuetan ezarritako eszentriko angeludunek eragiten dute zirrindolak hari-

neurria baino gehiago hedatzea; ondorioz, handiagoa da aurretiazko karga finkatzailean, 

eta blokeatu egiten da junturan. Edozein maiztasun/anplitudetan lan egiten dute (kolpeak 

edo karga konstantea). Tenperaturak edo lubrifikatzaileek ez dute eraginik blokeoan. 

Berrerabilgarriak dira. 

 

57. irudia. Zirrindola uhindua. 
      

58. irudia. Dardaren aurkako zirrindola eta erabiltzeko modua. 

 

• Zirrindola hegaldunak (59. irudia). Ohiko zirrindolak bezala osatuta dago, baina hegal bat 

dute, piezaren ertz baten gainean tolestu daitekeena torlojua eta azkoina estutu ondoren. 

Hala, blokeo sendo eta segurua lortzen da. Badira, halaber, bi hegal dituztenak edo erlaitz 

bat dutenak.  

  

 

59. irudia. Ezkerrean, zirrindola hegaldun bat; erdian, bi hegal dituen zirrindola bat; 

eskuinean, erlaitza duen zirrindola bat. 

 

 

• Ixteko edo eusteko zirrindola (60. irudia). Ezagutu behar dugu zirrindola mota hau, asko 

erabiltzen baita azkoin artekadunak dituzten mekanismoetan. Eskuarki, errrodamenduetan 

ikusiko ditugu. Erabilera erraza da: behin azkoina zirrindolaren kontra doitu ondoren, 

tolestu egin behar da azkoinaren artekarekin bat datorren erlaitza. Hala, lotura seguru bat 

lortzen da, eta lasaitzea galarazten da.  
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60. irudia. Ixteko zirrindola eta haren aplikazioa errodamendu bat finkatzeko. 

 

Ikusi dugun bezala, loturari segurtasuna ematen dioten ia zirrindola guztiak deformazio elastiko 

batek sortutako indarrean oinarritzen dira. Azkoinak edo torlojuak lasaitu egiten dira presiopean 

ez daudenean, zeren eta harien arteko marruskadura murriztu egiten baita; horrek lotura 

askatzea errazten du. Hori saihesteko, era horretako zirrindolak erabil daitezke; haien bidez, 

torlojuak finkatu egiten dira, presio konstante bat erabiliz edo zirrindolen gainazaletako baten 

deformazio plastikoaren bidez.  

Zirrindolen izendapena 

Arauek zehazten duten bezala, izendatzeko, zirrindola mota adierazi 

behar da, eta, ondoren, zirrindolak ukituko duen torlojuaren edo 

azkoinaren diametro izendatua. Logikoa den bezala, zirrindolaren 

barne-diametroa torlojuaren diametro izendatua baino handixeagoa da, 

torlojuan erraz sartu ahal izateko. Adibidez, zirrindola lau batek, 5eko 

torloju metriko baterako, 5,3 mm-ko barne-diametroa izango du. 

Azkenik, zirrindola definitzen duen arauarekin amaitzen da izendapena. 

Adibidea: 5eko torloju metriko batean erabiliko den zirrindola lau bat 

honela izendatuko da: 

Zirrindola laua, 5 UNE-EN 7089 

 

M D1 d2 h 

1,6 1,7 4 0,3 

2 2,2 5 0,3 

2,5 2,7 6,5 0,5 

3 3,2 7 0,5 

3,5 3,7 8 0,5 

4 4,3 9 0,8 

5 5,3 10 1 

6 6,4 12 1,6 

7 7,4 14 1,6 

8 8,4 16 1,6 

10 10,5 20 2 

12 13 24 2,5 

14 15 28 2,5 

16 17 30 3 

18 19 34 3 

20 21 37 3 

22 23 39 3 

24 25 44 4 

27 28 50 4 

30 31 56 4 

33 34 60 5 

36 37 66 5 

39 40 72 6 

42 43 78 7 

45 46 85 7 

48 50 92 8 

50 52 92 8 

52 54 98 8 
 

 

 

Eusteko 

zirrindola 

Azkoin 

artekaduna 
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Segurtasun-sistemak torlojuetan 

Ikusi dugun bezala, lotura-elementu askok segurtatu behar dute beren posizioa estutu ondoren, 

eta galarazi behar dute lasaitzea dardarak edo kolpeak jasaten badituzte ere. Segurtasun-

metodo hauetako baten bidez lortzen da: 

1. Azkoin bikoitz baten bidez, azkoin-kontrazkoin ere deitua:  

Aplikazio askotan erabiltzen da. Bi azkoin erabiltzen dira; eskuarki, bat bestea baino estuagoa 

izaten da, eta kontrazkoin-funtzioa betetzen du. Elkarren kontra presioa egiten dutenean, 61. 

irudian adierazten diren bezalako indarrak sortzen dira. Era horretan, marruskadura sortzen da 

azkoinaren goiko saihetsen eta kontrazkoinaren kontrakoen artean, eta presio jarraitu bat 

sortzen da, lotura segurtatzen duena eta torlojua lasaitzea galarazten duena. Desmuntatzeko, 

lehenengo ezabatu egin behar dugu azkoinaren eta kontrazkoinaren arteko indarra; horretarako, 

goiko kontrazkoina lasaitu egingo dugu, gero azkoina eta torlojua askatzeko. 

 

61. irudia. Azkoin-kontrazkoin sistema. 

 

2. Segurtasun-azkoinen bidez (62. irudia): 

Beiraz betetako nylonezko eraztun bati esker lortzen da finkapena. 

Estutu ondoren, ez dira lasaitzen edo askatzen dardaren ondorioz; 

beraz, ez da behar azkoin osagarriak erabiltzea. Azkoin mota hau 

berreralbigarria da, eta ez ditu hondatzen bera hartzen duen 

torlojuaren hariak. Ur, olio eta abarrekiko erresistenteak dira; beraz, 

aplikazio askotan erabil daitezke. Eta tenperatura-tarte zabal batean 

erabiltzen dira: –70°C-tik +200°C-ra.  

62. irudia. 

3. Segurtasun-zirrindolen bidez: 

Ikusi dugun bezala, badira zenbait zirrindola mota segurtasun-zirrindolatzat har daitezkeenak, 

haien helburua baita torlojuak edo azkoinak ondo estutzen direla ziurtatzea. 

4. Blokeo mekanikoaren bidez: 

Atal honetan, finkatzeko bi modu ikusiko ditugu.  

Haietako bat, oso ohikoa, azkoin gaztelutu bat erabiltzea da, azkoinaren arteketan sartutako 

larako baten bidez blokeo on bat ziurtatzen duena (63. irudia). 

KONTRAZKOINA 

AZKOINA

ZIRRINDOLA

PIEZA
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Segurtasuneko beste finkapen bat lor daiteke torloju bat sartuz hari bidez lotutako elementuen 

artean, hau da, finkapen-azkoinaren eta -torlojuaren artean (64. irudia). Sistema hori asko 

erabiltzen da; ez bakarrik azkoinen eta torlojuen artean, baita lotuta egon behar duten 

elementuen artean ere, elementu horiek biraketa bat onartu behar dutenean edo bien arteko 

mugimendu erlatiboa galarazi behar dutenean. 

 

63. irudia. 

 

64. irudia. 

Torlojuak, azkoinak eta zirrindolak muntatzea eta desmuntatzea 

Elementu horiek muntatzean eta desmuntatzean, puntu batzuk hartu behar dira kontuan. Hariek 

egoera onean egon behar dute, kolperen bat edo bizarren bat egonez gero asko zailduko baita 

lotura. Multzoa finkatzeko biraraziko den elementuaren eta pieza finkoaren artean jartzen da 

zirrindola. Elementu hori, eskuarki, azkoina izango da, baina, lotura-torlojuak direnean, 

torlojuaren eta finkatu beharreko piezaren artean jarri beharko da zirrindola. Olioa edo 

lubrifikatzailea erabiltzeak nabarmen errazten ditu muntaketa eta desmuntaketa-lanak.  

Torloju eta azkoin bidezko lotura bat egitean, 65. irudian adierazten diren indarrak agertu ohi 

dira. Multzoa estutuko ez bagenu, torlojuak larako edo errematxe baten moduan jokatuko luke; 

bi piezen loturari dagokion torlojuaren sekzioan, esfortzu guztia zizailadura izango litzateke. 

Baina multzoa estutzen bada, torlojua trakziopean lanean hasiko da, aurreatezatze-indar batez. 

Estutze horren ondorioz, tortsio-esfortzu bat ere agertuko da torlojuan; horregatik, batzuetan, 

azkoina estutu ondoren, kontrako noranzkoan birarazten da pixka bat (gutxi gorabehera, 10°), 

esfortzu kaltegarri horiek askatzeko. Hori egin ondoren, esaten da torlojua aurreatezatua 

dagoela; beraz, sistema lanean has daiteke. 

 

 

65. irudia. 

 

LARAKO 

HEGALDUNA 

Finkatzeko 

azkoina

Finkatzeko 

torlojua

Lotura ziurtatzeko 

torlojua 
AZKOIN 

GAZTELUTUA 

Lan-esfortzuak 

Trakzio-esfortzua 

Zizailadura 

 Tortsio-esfortzua 
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Oso garrantzitsua da estutze-momentu egokia aplikatzea, bai 

torlojuetan, bai azkoinetan. Arretaz aplikatu behar da indarra 

estutzean; indarra handiegia bada, torlojuaren zizailadura 

eragin dezake. 67. taulan, gutxi gorabeherako estutze-

tentsioak erakusten dira.  

Aldez aurretik zehaztutako estutze bat behar denean, giltza 

dinamometriko bat erabili beharko da; modu jarraituan estutu 

behar da, etenik egin gabe, momentuaren baliora iritsi arte.  

Estutze-momentua egiaztatzeko, urrats hauek egin behar 

dira: lehenik, torlojua edo azkoina bere bermatzeko 

oinarriarekin lotzen duen seinale bat egin behar da. Marka 

hori erreferentziatzat edo gidaritzat erabiliko dugu. Ondoren, 

multzoa lasaitu egingo dugu, eta, gero, berriro estutuko dugu 

poliki giltza dinamometriko batekin, seinaleek bat egin arte. 

Puntu horretan, estutze-momentuaren balioa egiaztatuko da 

(66. irudia). 

 

66. irudia. 

 

67. taula. Indarren eta estutze-momentuen gutxi gorabeherako balioak. 

 

GILTZA MOTA Kalitatea - 4.6 Kalitatea - 5.6 Kalitatea - 6.9 Kalitatea - 8.8 Kalitatea - 10.9 

Kanpo-buru 

hexagonala 
Allen F [N] M [Nm] F [N] M [Nm] F [N] M [Nm] F [N] M [Nm] F [N] M [Nm] 

M 2  4  1.5 284 0.12 378 0.16 731 0.31 863 0.37 1216 0.52 

M 2.3  4.5   407 0.20 544 0.27 1049 0.51 1245 0.60 1755 0.84 

M 2.6  5   525 0.28 701 0.37 1353 0.73 1598 0.86 2246 1.21 

M 3  5.5  2.5 726 0.44 966 0.59 1863 1.13 2206 1.34 3109 1.88 

M 3.5  6    971 0.68 1294 0.90 2501 1.74 2962 2.06 4168 2.89 

M 4  7  3 1255 1.00 1677 1.34 3226 2.60 3825 3.04 5374 4.32 

M 5  7, 8, 9  4 2059 1.96 2736 2.65 5286 5.10 6257 6.03 8806 8.48 

M 6  8, 10  5 2903 3.43 3864 4.51 7543 8.73 8836 10.30 12405 14.71 

M 7  11  6 4236 5.59 5649 7.45 10885 14.22 12945 17.16 18191 24.52 

M 8  10, 13  6 5315 8.24 7090 10.79 13680 21.58 16230 25.50 22751 35.30 

M 10  13, 15, 17  8 8473 16.67 11278 21.58 21771 42.17 25791 50.01 36284 70.61 

M 12  15, 18, 19, 21  10 12356 28.44 16475 38.25 31773 73.55 37657 87.28 52956 122.60 

M 14  22, 23, 24  12 12965 45.11 22653 60.80 43639 116.70 51681 138.30 72667 194.20 

M 16  21, 24, 26  14 23340 69.63 31087 93.16 60016 178.50 71196 210.80 100027 299.10 

M 18  27  14 28341 95.12 37853 127.50 72961 245.50 86494 289.30 121602 411.90 

M 20  27, 30, 34  17 36481 135.3 48641 180.45 93849 384.10 111305 411.90 156415 578.60 

M 22  32, 34, 36, 41  17 45601 182.4 60801 245.16 117189 470.70 139254 559.00 195642 784.50 

M 24  36, 41  19 52563 230.5 70019 308.91 135331 598.20 160338 711.00 225552 1000.00 

M 27  41, 46  19 69235 343.2 92280 460.90 177990 887.50 210842 1049.00 296159 1481.00 

M 30  46, 50  22 84043 465.8 112286 622.72 215745 1206.00 255952 1422.00 359902 2010.00 

M 33  50, 55  24 104931 632.5 139744 848.30 269682 1628.00 319695 1932.00 449142 2716.00 

M 36  55, 60  27 123073 814.00 164261 1089.00 316753 2099.00 374612 2481.00 527595 3491.00 

 
 

Torlojuak ateratzea  

Torlojuak, eskuarki, erraz estutzen eta desmuntatzen dira. Hala ere, kasu batzuetan, torlojua 

herdoildu delako edo denbora luzea lotuta daramalako, esfortzu handia egin behar da 

ateratzeko, eta torlojua hausteko arriskua dago.  

Sistema bat da torlojuaren buruan kolpe batzuk ematea, gero ateratzea errazteko. 

 

 

Erreferentzia-marka 
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Beste metodo bat, kasu horietan erabiltzen dena, elementu hariztatua soplete baten bidez 

berotzea da. Berotu denean, ura botatzen da, azkar hozteko. Dilatazio eta uzkurdura azkar 

horren ondorioz, hautsi egiten dira torlojuaren eta azkoinaren harien arteko loturak. Hori egin 

ondoren, gehienetan, desmuntaketa erraza izaten da.  

Torlojuak zulo itsu hariztatuetan jartzean, kontuz ibili behar da zuloaren hondoraino irits ez 

daitezen; bestela, blokeatu egingo lirateke. Hori gertatuko balitz, estutzean indar handia 

aplikatuz gero, arriskua legoke burua hausteko. Gainera, oso nekeza izango litzateke ateratzea. 

Horregatik, hautatzen den torlojuak laburragoa izan behar du bera sartuko den zuloa baino. 

Askotan, zuloaren barnean hautsi diren torlojuak aurkituko ditugu. Burua galdu bada, prozedura 

bereziak aplikatu behar dira punta hariduna ateratzeko. Hauek dira metodorik erabilienak: 

• Torloju-ateragailu bat (68. irudia). Kasu horretan, zulo bat egin behar da puntu hautsian. 

Zulo horren diametroak torlojuaren diametro izendatua baino txikiagoa behar du, jakina. 

Arretaz zaindu behar dugu zulo hori ondo zentratuta egotea atera beharreko gorputzean; 

horretarako, lehenago granetearekin markatu behar da gainazala. Zuloa egin ondoren, 

ateragailua sartu behar da, eta, mailuarekin, kolpe batzuk eman behar zaizkio finkatzeko. 

Ardatz-etxea jarri behar da ateragailuan, eta torlojua ateratzen saiatu. Horrela, punta 

hautsia ateratzea lortzen da (69. irudia). 

 

 

68. irudia. Bost piezaz osatutako sorta; metodo eraginkor bat dira 

torloju hautsiak, presio-torlojuak, buru zilindrikoko torlojuak (allen) 

eta finkapenerako bestelako zurtoin hariztatuak ateratzeko, partez 

hautsia egoteagatik ohiko moduaren bidez atera ezin direnean. 

Gorputzean landua duten ezkerretarako haria da funtzionamenduaren 

oinarria. Torloju hautsian sartzen saiatzean, torlojua ezkerretara 

biratu eta atera egiten da. Forma konikoa dute, punta hautsian 

egindako zulora egokitzeko.  

Ateragailu bakoitzak adierazi ohi du torloju hautsian egin beharreko 

zuloak zer diametro izan behar duen.  

Holako torloju-ateragailuak beira gogorrekoak izaten dira; beraz, 

hauskorrak dira, eta hautsi egin daitezke behar den bezala erabiltzen 

ez badira. Hariaren zuloan sartu ondoren, birarazi egin behar dira 

ardatz-etxe baten bidez. Ez da azkoin-giltzarik erabili behar, ezta 

aliketarik ere. 

 

  

  69. irudia. 70. irudia. 

 

 

Zuloa  
egitea 

Ateragailua 
sartzea eta 

biratzea � � 

� 

� 

Soldadura-puntuak 
emanez, torlju 

hautsia betetzea 

Azkoina jartzea 
eta soldatzea 
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• Azkoin soldatu baten bidez (70. irudia): Metodo hori oso erabilia da torlojuaren hausturak 

aukera ematen duenean material-betetze txiki bat egiteko soldadura bidez. Karbono-eduki 

handiko elektrodoak erabili ohi dira; hala, mutur hautsian ondoz ondoko soldadura-puntu 

batzuk emanda, haren tamaina handitzea lortzen da. Ondoren, azkoin bat sartzen da, eta 

erantsi den partean soldatzen da. Hori guztia egin ondoren, ohiko giltza bat erabiltzen da 

ateratzeko.  

• Sistema horietako bat bera ere bideragarria ez bada, erabat suntsitu beharko dugu haria. 

Kontu handiz, egin beharreko zuloaren zentroa markatu behar da granetearekin: gero, 

barautsak pasatu behar dira, gero eta handiagoak, haria "desegiten" ari dela nabaritu arte. 

Metodo hori aplikatzen denean, behin torlojua suntsitu ondoren, hariztatzeko ardatza 

pasatu behar da haria garbitzeko. 

Beste lotura mota batzuk 

− Hari ebakitzaileko torlojuak (txaparako torlojuak edo torloju hari-emaileak): 

Txaparako torlojuen bidez, lotura errazak, lasterrak eta dardarekiko erresistenteak egin 

daitezke. Haria automatikoki ematen dute piezan sartu ahala; beraz, hariztatzeko ardatza ez da 

behar. Metalezko xafla arin eta astunetan, plastiko bigunetan, kontratxapatu eta aglome-

raztuzko tauletan, eta zink eta aluminiozko pieza urtuetan erabiltzeko egokiak dira (71. irudia). 

Eskuarki, hari bakarrekoak izaten dira, 60°-ko hari-angeluarekin. Mutur konikoa (A motakoa) edo 

laua (B motakoa) (72. irudia) izaten dute, baina mutur biribildua ere izan dezakete (UNE-EN ISO 

1478 araua). Egin beharreko zuloaren diametroak torlojuaren gorputzarena izan behar du, gutxi 

gorabehera (71. irudia). 

 

 

 

72. irudia. 

Izendapena: 

  

71. irudia. Txaparako torlojuen aplikazioa. 

Hari ebakitzaileko torlojuaren izendapena ikasi dugunaren antzekoa da. Adibidez, buru 

sabeldua, mutur konikoa, 2,9 mm-ko kanpo-diametroa eta 16 mm-ko gorputz-luzera duen torloju 

bat honela izendatuko litzateke: 

Hari ebakitzaileko torlojua (buru sabeldukoa), A 2,9 x 16 UNE 17010 

− Txaparako torloju zulatzaileak: (73. irudia) 

Aurreko torlojuen propietate guztiak dituzte, baina 

badute bereizgarri bat: zulatzaileak dira. Beren zulo 

gidariak egin ditzakete metalezko xafletan, gutxi 

gorabehera 0,5 mm-rainoko lodierakoak direnean. Buru 

kanpo- edo barne-hexagonala, torxa edo Pozidriv arrastoa 

izaten dute, zeren eta, estutzeko, bihurkin elektriko bat 

erabili behar baita nahitaez; horrek aukera ematen du, 

gainera, lan-prozesu azkarrak sortzeko. Altzairu tenplatu, 

galvanizatu eta pasibatuzkoak izaten dira. Asko erabil-

tzen dira aire girotuko eta berokuntzako instalazioetan, 

metalaren   eta    beirazko    zuntzaren    sektorean,    eta  

 

73. irudia. 

A mota B mota 

 Gorputza 
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abarretan. Aplikazio-eredu bat eraikuntzako obretako itxituretako xafletan aurkitzen dugu: xafla 

horiek era horretako torlojuekin finkatzen dira zutoin bertikaletan. 

− Zurerako torlojuak (tirafondoak): (74. irudia) 

Funtzionamenduaren oinarria txaparako torlojuen bera da; hau da, egin beharreko zulo 

nagusiaren diametroak tirafondoaren gorputzaren diametroarena izan behar du, gutxi 

gorabehera. Zulo hori eginda, tirafondoa errazago sartzea lortzen da. Zur gogorrak direnean, 

lotura egitean ez zartatzea lortzen da (74. irudia). Batzuetan, hala ere, ez da hasierako zuloa 

egiten, zeren eta tirafondoaren muturrak, puntaduna denez, erraztu egiten baitu, hari-

ematearen hasiera; hala, tirafondoa ondo sartzen da. 

Hari bakarrekoak izan daitezke, 40°-ko hari-angeluarekin. Haria ohikoa baino altuagoa da; hala, 

mota guztietako zuretan, zuntzetan eta plastikoetan erabil daiteke, eta finkapen sendo bat 

bermatzen du. Torloju-mota hauek hari bikoitzekoak ere izan daitezke. Halakoak direnean, 

60°-ko hari-angelua dute; bi sarrera dutenez, azkarrago sartzen dira, baina zur bigunetan baino 

ezin dira erabili. 

Izendapena: 

Zurerako tirafondo baten izendapena adibide hauetan 

erakusten da:  

Buru sabeldua, 5 mm-ko kanpo-diametroa eta 30 mm-

ko luzerako gorputza duen tirafondo bat honela 

izendatuko litzateke: 

Buru sabelduko tirafondoa, 5 x 30 UNE 17023 

Buru hexagonala, 8 mm-ko diametro izendatua eta 40 

mm-ko luzera duen zurerako tirafondo bat honela 

izendatuko litzateke:  

Buru hexagonaleko tirafondoa, 8 x 40 UNE 17094 

   

74. irudia. 

− Hedapen-takoen bidezko lotura: (75. irudia) 

Polipropilenozko (plastikozko) takoak asko erabiltzen dira igeltsuzko, adreiluzko edo beste 

material barnehutsezko materialetan. Tako mota asko dago, baina guztien funtzionamendu-

oinarria antzekoa da. 76. irudian ikusten den bezala, plastikozko takoa horman sartzen da. 

Takoa deformatu egiten da tirafondoa sartzen denean: luzetara uzkurtu egiten da, eta 

alboetarantz hedatu; hala, presioa egiten du zuloaren hormaren kontra. Behin tirafondoa sartu 

ondoren, takoa irmoki finkatuta gelditzen da, eta lotu egiten ditu, halaber, finkatu beharreko 

piezak, edo torlojuaren parte bat kanpoan gelditzen da, kargak bertan finkatu ahal izateko. Kasu 

horretan, irtengunea kako-forma edo antzeko forma bat izaten du. Lehenago esan den bezala, 

tako bat jartzeko, beharrezkoa da horman zulo bat egitea, takoaren kanpoaldearen diametrokoa 

(diametroa takoaren gorputzean grabatuta egoten da). 

  

 75. irudia. 76. irudia. Tako bat jartzeko prozedura. 

Hutsunea 
Abeilanatua 

Hasierako zuloa 
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Badira tako metaliko hedatzaileak ere, "spit" deituak (77. irudia). Karga handietarako erabiltzen 

diren finkapen-elementuak dira. Harrian edo hormigoian erabili ohi dira, eta ezin dira jarri izkina 

batetik oso hurbil, zeren eta zuloaren gainazaletan sortzen duten indar handiak gorputza hautsi 

bailezake. 78. irudian ikusten dugun bezala, buloia osorik sartu behar da zuloan. Barruan 

dagoenean, birarazi egiten da giltza baten bidez; hala, gorputzean hariztatua duen kono 

alderantzikatuak ireki egiten du metalezko zorro artekaduna. Zorroak presioa egiten du alboko 

hormetan, eta irmoki finkatzen du lotura. 

  

 77. irudia. 78. irudia. Tako metaliko bat jartzeko prozedura. 

Eraikuntza-elementuetako beste finkatze-elementu bat tako kimikoak dira. Zuloa egin ondoren, 

substantzia kimiko bat sartu behar da, hutsunearen paretetan sendo itsasten dena. Gero, 

finkatu beharreko elementua sartzen da, eta dena irmoki lotuta gelditzen da. 

Adreiluan, harrian, hormigoian edo zementuan zulo bat egin behar denean, tungsteno 

karburozko punta duten barautsak erabili behar dira, "Widiazko barautsak" esan ohi zaienak. 

Haien gorputza, arteka egina duen partea, altzairuzkoa da. Barauts mota hori zulagailu 

kolpekarietan erabili ohi da, eta etengabeko kolpekatzeak erraztu egiten du barautsa 

materialean barneratzea. Metaletarako barautsak, berriz, ezin dira inoiz erabili kolpekariarekin.  

Widiazko barautsaren diametroa zehazteko, komeni da punta neurtzea, hantxe baititu plakatxo 

soldatuak (79. irudia). Hala egin behar da, haren gorputzak diametro txikiagoa baitu buruak 

baino; hori ez da gertatzen metaletarako barautsetan, diametro konstantea izaten baitute luzera 

osoan (80. irudia). 

   

 79. irudia. 80. irudia. 

 

Loturetan alderik aldeko zuloa eta zulo hariztatua egiteko modua  

Askotan gertatuko zaigu alderik aldeko zuloak egin beharra, gero torlojuak pasatzeko. Zuloa 

egiteko, metal gogorrezko edo altzairu lasterrezko barauts bat erabiliko dugu gehienetan. Ikusi 

dugun bezala, zuloek handiagoak izan behar dute torlojuek baino, torlojuak arazorik gabe pasatu 

daitezen. Egiteko moduaren kalitatearen arabera, akabera ertaina, fina edo zakarra izan 

daiteke; alderik aldeko zuloetarako aholkatzen diren neurriak 81. eta 82. tauletan adierazten 

dira. 
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83. taula. 

Hariaren diametro 
izendatua 

hazbetetan eta 
milimetrotan 

Gero hariztatuko den zuloa 
egiteko barautsaren  

diametroa 
Whitworth 
normala 

Whitworth  
Gas haria 

1/16” 1,588 1,2 __ 

3/32” 2,381 1.8 — 

1/8” 3,175 2,6 8,9 

5/32” 3,969 3,1 — 

3/16” 4,763 3,6 — 

7/32” 5,556 4,4 — 

1/4” 6,350 5,1 11,9 

5/16” 7,938 6,5 — 

3/8” 9,525 7,9 15,4 

1/2” 12,701 10,5 19 

5/8” 15,876 13,5 — 

3/4” 19,051 16,5 24,7 

7/8” 22,226 19,3 28,4 

1” 25,401 22 30,8 

1 1/8” 28,576 24,8 35,5 

1 1/4” 31,751 27,8 39,4 

1 3/8” 34,926 30,5 42 

1 1/2” 38,101 33,5 45,4 

 

 

82. taula. 

Withworth 
torlojuaren 
diametro 
izendatua 

Alderik aldeko zuloaren 
diametroa 

Akabera 
fina 

Akabera 
ertaina 

Akabera 
zakarra 

½” 14 15 16 

5/8” 17 18 19 

3/4” 20 22 24 

7/8” 23 25 26 

1” 26 28 30 

1 1/8” 30 32 34 

1 1/4” 33 35 37 

1 3/8” 36 38 40 

1 1/2” 40 42 45 

1 5/8” 43 45 48 

1 3/4” 46 48 50 

2” 52 54 58 

2 1/4” 58 62 66 

2 1/2” 66 70 74 

2 3/4” 70 74 78 

 

 

81. taula. 

Torloju 
metrikoaren 

diametro 
izendatua 

Alderik aldeko zuloaren 
diametroa 

Akabera 
fina 

Akabera 
ertaina 

Akabera 
zakarra 

1 1,1 1,2 1,3 

1,2 1,3 1,4 1,5 

1,4 1,5 1,6 1,8 

1,6 1,7 1,8 2 

1,7 1,8 1,9 2,2 

2 2,2 2,4 2,6 

2,3 2,5 2,7 2,9 

2,5 2,7 2,9 3,1 

2,6 2,8 3 3,2 

3 3,2 3,4 3,6 

3,5 3,7 3,9 4,1 

4 4,3 4,5 4,8 

5 5,3 5,5 5,8 

6 6,4 6,6 7 

7 7,4 7,6 8 

8 8,4 9 10 

10 10,5 11 12 

12 13 14 15 

14 15 16 17 

16 17 18 19 

18 19 20 21 

20 21 22 24 

22 23 24 26 

24 25 26 28 

27 28 30 32 

30 31 33 35 

33 34 36 38 

36 37 39 42 

39 40 42 45 

42 43 45 48 

45 46 48 52 

48 50 52 56 
 

84. taula. 

Neurri 
normaleko 
hariaren 
diametro 
izendatua 

Gero 
hariztatuko 
den zuloa 

egiteko 
barautsaren 
diametroa 

M 3 2,5 

M 4 3,3 
M 5 4,2 

M 6 5 

M 8 6,8 
M10 8,5 

M12 10,2 

M16 14 
M20 17,5 

M24 21 

M30 26,5 
M36 32 

M42 37,5 

M48 43 
 

85. taula. 

Neurri fineko 
hariaren diametro 

izendatua 

Gero 
hariztatuko 
den zuloa 
egiteko 

barautsaren 
diametroa 

M 3 x 0,35 2,65 

M 4 x 0,5 3,5 

M 5 x 0,5 4,5 

M 6 x 0,75 5,2 

M 8 x 1 7 

M10 x 1,25 8,8 

M12 x 1,25 10,8 

M16 x 1,5 14,5 

M20 x 1,5 18,5 

M24 x 2 22 

M30 x 2 28 

M36 x 3 33 
 

 

 

Zulo hariztatuak ere egin beharko ditugu. Hariztatzeko egin beharreko zuloaren diametroa ez da 

torlojuaren gorputzaren diametroarena, tauletan edo kalkulu teorikoen bidez lortua; 

handixeagoa izan behar du, hariztaketa errazteko eta, hariztatzeko ardatzak sartzen direnean, 

materiala erraz harrotu dezaten, batez ere material gogorretan edo hari luzeetan. Gainera, 

materialak dilatatu eta deformatu egiten dira; beraz, oso doitze estua eginez gero, gerta liteke 

multzoa gripatzea. Eskuarki, hariaren altuera teorikoaren % 75 izaten da. Orrialde honetan, 

taula batzuk erakusten dira, sistemarik ohikoenen haria emateko erabiliko ditugun diametroak 

dituztenak (83., 84. eta 85. taulak). 
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Torlojuak zulo hariztatuetan erraz sartzeko, bizarrik ez uzteko eta hariztatzeko ardatzen sarrera 

errazteko, zuloaren alde bat (zulo itsuetan) edo zuloaren bi aldeak (alderik aldeko zuloa) alakatu 

egin ohi dira (86. irudia). Abeilanatze horiek 90° eta 120° bitarteko angeluarekin egiten dira, eta 

haien diametroa hariarena baino handiagoa izaten da (86. irudia). Alakak egiteko, abeilanatzaile 

bat erabiltzen da, 87. irudian agertzen den bezala, edo, bestela, diametro handiagoko barauts 

bat. 

           

 86. irudia. 87. irudia. 

 

Indarra edo potentzia transmititzeko torlojuak 

Orain arte, lotura desmuntagarrietako elementu gisa aztertu ditugu torlojuak arretaz. Hala ere, 

badute beste aplikazio bat, oso garrantzitsua: esfortzuak transmititzea. 

Potentzia-torloju baten bidez, mugimendu angeluar bat mugimendu lineal bihurtuko dugu. 

Transformazio horren bidez, kargak lekualdatu (88. irudia), makinen parteak mugitu eta 

elementuak estutu (89. irudia) edo gorputzak finkatu (90. irudia) ahal izango ditugu. Hau da, 

potentzia transmititzeko torlojuek biraketa jakin bat ekintza bat egiteko indar bihur dezakete. 

 

 

88. irudia. 

 

89. irudia.  

90. irudia. 
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Hari mota hauen ezaugarri nagusia profila da. Hari mota hauek aurkituko ditugu gehienetan:  

Hari karratua: 

Mugimendurako hari gisa erabiltzen dira gehienbat, makinetako torloju amaigabeetan eta 

abarretan. 

Hari trapezoidala (DIN eta ACME): 

DIN eta ACME harien arteko alde nagusia ziri-angelua da. Angelu hori dela eta, marruskadura 

handiagoa gertatzen da; horren ondorioz, torlojua birarazteko egin beharreko indarra handiagoa 

da aurreko kasuetan baino. Hala, esango dugu hari trapezoidaleko torlojuak ez direla hari 

karratukoak bezain itzulgarriak, antzeko diametro eta hari-neurriak konparatzen direnean. 

Zerra-hortz erako haria: 

Noranzko batean esfortzu axial garrantzitsua dagoenean erabiltzen da. Profilarengatik da, 

profilak erabakitzen baitu esfortzuak xurgatzeko noranzkoa. 

Kojinete boladunez hornitutako haria: 

Sistema hauek berrienak dira. Oso errendimendu ona dute, elementu gurpildunen arteko 

marruskadura askoz txikiagoa baita aurreko kasuetan baino. Mugimendu lineal lasterrak eta 

zehatzak sortzen dituzte. Bolen zirkulazioan oinarritzen da funtzionamendua. Azkoina biratzean, 

bolak ardatzaren arteka helikoidaletan barrena mugitzen dira. Beren ibilbidea amaitzen 

dutenean, berriro ere hasieran kokatzen dira arteka gidari batzuen bidez (91a irudia).  

Itzulgarritasuna eta errendimendua 

Mugimendu axial mugatua duen torloju bat birarazten dugunean, azkoina alde batera edo 

bestera lekualdatzen da, torlojuari ematen zaion biraketa-noranzkoaren arabera. Orduan, 

azkoinean presioa egiten badugu axialki eta esfortzu horrekin torlojua biratzea lortzen badugu, 

esango dugu sistema edo mekanismo hori itzulgarria dela (91b irudia). Beraz, esan dezakegu 

potentziako torloju baten itzulezintasuna zera dela: azkoinean presioa axialki eginez, nahiz eta 

oso indar handia aplikatu, torlojua ezin biraraztea. 

Oso garrantzitsua da ezaugarri hori ezagutzea, zeren eta potentziako torloju amaigabe bat 

erabili nahi badugu autoa altxatzeko katu moduan, itzulezina izan behar baitu; hala ez bada, 

autoaren pisuak torlojua biraraziko luke, eta jaitsi egingo litzateke. 

 

  

 91a. irudia. 91b. irudia. 

 

Torlojuen errendimendua aipatzen dugunean, momentu teorikoaren eta errealaren arteko 

erlazioa adierazten dugu. Nolabait esateko, torloju bat birarazteko aplikatu beharko genukeen 

indar teorikoaren eta biraketa hori lortzeko benetan aplikatu behar denaren arteko erlazioa da. 

%-tan adierazi ohi da. 

 

Esfortzu axiala 

 Torlojuaren 
biraketa 
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Lotura errematxatuak 

Aurretiazko kontzeptuak 

Errematxaketa deritzo bi elementu errematxe baten bidez lotzeari.  

Lehen, prozedura hau asko erabiltzen zen; gaur egun, gutxitu egin da erabilera, baina oraindik 

ere erabiltzen da gaian zehar ikusiko ditugun zenbait aplikaziotan.  

Errematxeen forma eta materialak 

Azterketarako irizpide orokorrari jarraituz, esan dezakegu ohiko errematxeak gorputz zilindriko 

batez osatuta daudela, eta mutur batean esfera-erdiko formako buru bat dutela. Gorputzaren 

beste muturrean, muntatzean, beste buru bat konformatuko da (92. eta 93. irudiak). 

 
 

 

 

92. irudia. 
 

93. irudia. 

 

Buruaren formari erreparatuz gero, lau mota bereiz daitezke (94. irudia): buru esferikoko 

errematxea; eraikuntza estankoetarako buru esferikoko errematxea; buru abeilanatuko 

errematxea; buru abeilanatu sabelduko errematxea. 

 

 

94. irudia. 

 

Eskuarki, altzairu gozoa erabiltzen da, hau da, karbono-eduki txikikoa. Ezaugarri hori egokia da 

konformaziorako, materiala azkar deformatu eta egokitzen baita kolpeak ematen zaizkionean. 

Esan genezake material mota hau moldaerraza dela.  

Errematxe txikiak direnean, hau da, 12 mm-ko diametrokoak baino txikiagoak, lotura-eragiketak 

hotzean egiten dira. Diametroa handiagoa denean, errematxea aldez aurretik berotuta egiten 

dira loturak. Eragiketa horri berotzea esaten zaio. 

Esandakoaz gainera, aplikazio batzuetan aluminiozko, kobrezko eta abarrezko errematxeak ere 

erabiltzen dira. 

 

Burua Gorputza 

Muntaketa bitartean 

Kolpeak eman 

Muntatu ondoren 

Buru 

esferikoa 

Eraikuntza 

estankoetarako buru 

esferikoa 

Buru 

abeilanatua 

Buru 

abeilanatua eta 

sabeldua 
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Errematxatzeko moduak 

Errematxaketa eskuz egin daiteke, edo, bestela, errematxea konformatzeko indarra aplikatzen 

duten makinak erabiliz.  

Eskuz egin zein automatikoki egin, ezagutu behar ditugu lotura gauzatzen duten elementuen 

antolaerak eta loturaren xedea. 

Lotu beharreko piezen forma kontuan harturik, posizio hauek izango ditugu: 

1. Estaltze bidezkoa (95. irudia) 

2. Lotura-estalki bakun bidezkoa (96. irudia) 

3. Lotura-estalki bikoitz bidezkoa (97. irudia) 

Lotura horietan guztietan, errematxeak lerro bakarrean edo zenbait lerrotan jar daitezke, jasan 

beharreko kargen arabera. 

    

 95. irudia. 96. irudia. 97. irudia. 

 

Loturaren zertarakoa kontuan hartuz gero, mota hauek aurkituko ditugu: 

1. Errematxeek esfortzu bat jasan behar dute, hau da, indar-elementuak dira. Metalezko 

egitura duten antzinako eraikuntza askotan ikusten da, hala nola trenbide-zubietan; Eiffel 

dorrea bera ere lotura-elementu horiekin eraikita dago.  

2. Loturak, esfortzu txiki bat jasateaz gainera, estankotasuna ere ziurtatu behar du. Horren 

adibide dira baterietako kutxak: haien estalkia errematxatu egiten da, eta itxitura 

perfektua lortzen da. 

3. Instalazio batzuetan, errematxeek, estankotasuna segurtatzeaz gainera, esfortzu handi 

samarra jasan behar dute. Hala gertatzen da galdaretan edo presio-ontzietan.  

Errematxaketa eskuz egiteko, mailuaz gainera, funtsezko hiru erreminta behar ditugu: kolpe-

euskarria, asentagailua eta errematxatzeko estanpa. 

Honela jokatu behar da (98. irudia): Lotu beharreko elementuak prest ditugula, dagozkien 

zuloak eginda, errematxeak sartu behar dira; behar izanez gero, errematxeak aldez aurretik 

berotu behar dira. Ondoren, kolpe-euskarria jarri, eta pieza guztiak asentatu egin behar dira. 

Horretarako, asentagailua erabiltzen da. Hori egin ondoren, mailukatu egiten da, buruari forma 

emateko. Errematxea oso handia ez bada, mailuaren bola erabili ohi da. Lotura burutzeko, 

errematxatzeko estanpa erabiltzen da: kolpekatzen denean, materiala deformatzen du 

estanparen forma har dezan. Loturak estankotasuna ziurtatu beharko balu, azken eragiketa bat 

egin beharko litzateke: istinkatzea. 

 

98. irudia. 

Asentagailua

 
Mailu-kolpeak, 

errematxea 
deformatzeko  

 Kolpe-euskarria 

Errematxatzeko 
estanpa
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Batzuetan, gerta liteke xafla mehe bat errematxe bidez lotu beharra. Horretarako, beheko pieza 

abeilanatu egin ohi da, xafla bera deforma dadin errematxea sartzean eta errematxe-burua 

kanpoalderantz irtenda gera ez dadin (99. irudia). Sistema horri errematxe enbutitu deritzo.  

 

99. irudia. 

 

Eragiketa horiei ekin baino lehen, dimentsio batzuk jakin behar ditugu; adibidez, piezan egin 

beharreko zuloenak eta erabiliko diren errematxeenak.  

Errematxea sartuko den zuloaren diametroak errematxearena baino handiagoa izan behar du 

beti. Hala, erraz jarri ahal izango da, errematxearen eta lotu beharreko elementuen artean 

lasaiera bat izango delako. Errematxatzean, errematxeari aplikatzen zaion presioaren ondorioz, 

errematxea konpresioz deformatzen da, eta upel-forma hartzen du; bete egiten ditu lasaierak 

eta, hala, lotura gauzatzen du. Material-soberakina behar da, halaber, buruaren kontrako 

muturrean, kolpekatuz beste burua sortu ahal izateko mutur horretan. (100. irudia) 

Jakiteko, gutxi gorabehera, zer neurri izan behar duten errematxeak eta zuloak, formula hauek 

aplikatu behar dira: 

• "d" errematxearen diametroa lotu beharreko 

xaflen lodieraren funtzioan: 

 

 

• Errematxea hartuko duen zuloaren diametroa, 

"D", hau da: 

 

 

 

100. irudia. Dimentsioak. 

Eskuarki, zuloaren diametroa errematxearena baino milimetro bat edo bi handiagoa egiten da.  

• Errematxatzeko material-soberakina, "S", hau izango da, gutxi gorabehera: 

Errematxe biribilduetarako:  

Errematxe enbutituetarako:  

 

Errematxe bereziak 

Aztertu berri ditugun ohiko errematxeez gainera, badira beste mota batzuk, aurreratuagoak, 

aplikazio askotan erabiltzen direnak. Erabilienak deskribatuko ditugu jarraian. 

 

 

d1,5S ×=

d6,0S ×=

 
Errematxea jartzea 

Enbutitua 

4e5,1d +×=

d05,1D ×=
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• Errematxe barnehutsa: 

Errematxe mota honek bi parte ditu, ongi bereiziak: gorputza eta ziria. Gorputza aluminiozkoa 

izan ohi da, eta ziria altzairuzkoa, baina badira guztiz altzairuzkoak direnak ere, edo altzairu 

herdoilezinezkoak edo baita kobrezkoak ere. Errematxagailuaren trakziopean ziri batek 

gorputzean sortzen duen deformazioan oinarritzen da funtzionamendua (101. irudia). 

 

101. irudia. 

 

Ezaugarri horietako errematxe guztiak funtsean antzekoak badira ere, mota batzuk bereiz 

daitezke: 

− Errematxe estandarrak (102. irudia): aplikazio ugari 

dituzte mantentze-lanetan eta produkzioan. Metala edo 

xafla-formako edozein material errematxatzeko balio 

dute. Zenbait tamainatan merkaturatzen dira, 

diametroaren eta gorputzaren luzeraren arabera.  

− Hegal zabaleko errematxeak (103. irudia): batez ere 

material bigunezko piezak lotzeko erabiltzen dira, 

bermatzeko gainazal handiagoa baitute; hala, presioak 

banatu egiten dira, eta plastikoa, ehuna eta antzeko 

materialak lot daitezke.  

− Errematxe estankoak; batez ere, likidoak edo gasak 

edukitzeko instalazioen muntaketan erabiltzen dira. 

Haien formak, jarri ondoren, iragazteak eta ihesak 

galarazten ditu.  

− Errematxe abeilanatuak (104. irudia): beren 

gorputzean hegal abeilanatu bat dute; hala, lotura 

amaitu ondoren, gainazal lau bat lortzen da. 

− Lore-errematxeak: presioa aplikatu ahala, lau lore-

hosto irekitzen dira errematxearen gorputzean, eta 

asko deformatzen dira; hala, bermatzeko gainazal 

handiagoa lortzen da atzealdean. 

− Errematxe herdoilezinak: material hori oso egokia da 

elikagaien edo medikuntzaren industrian erabiltzeko. 

 

102. irudia. 

 

 

 

103. irudia. 

 

 

 

104. irudia. 
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Errematxe mota horiek guztiak jartzeko, errematxagailu bat behar da; askotariko modeloak 

daude, eskuzkoetatik (105. irudia) pneumatikoetaraino, zeinek oso azkar lan egiten baitute. 

      

105. irudia. 

 

Beste errematxe barne-huts mota bat erakusten da jarraian (106. irudia). Jartzeko, kolpe-

euskarri bat eta forma jakineko errematxatzeko estanpa bat behar da. Errematxe mota hauek, 

eskuarki, makina automatiko bat erabiliz muntatzen dira. 

 

106. irudia. 

 

• Kolpe-errematxea: 

107. irudian ikusten den bezala, errematxe mota honek ziri bat sartuz lotzen du atzealdearen 

deformazioa. Hori lortzeko, kolpeak eman behar dira errematxearen irtengunean. 

 

 

107. irudia. 
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• Azkoin errematxagarriak (108. irudia): 

Oso erabilgarriak dira, eta berehala jartzen dira. Zorro hariztatuak 

lodiera txikiko materialetara lotzeko modu xumea baina 

eraginkorra dira. Erresistentzia handia dute; lodiera txikia 

izateagatik zuzenean haria eman ezin denean erabiltzen dira. Oso 

erabilgarriak dira, orobat, pieza tubularretan erabiltzeko. Azkoin 

errematxagarriak egokiak dira altzairu gozo, altzairu herdoilgaitz, 

aluminio-xafla eta abarretan erabiltzeko, 0,5 eta 3,25 mm bitarteko 

lodierako materialetan.  

Erradiadoreetan, etxetresna elektrikoetan eta abarretan erabiltzen 

dira. 

 

 

108. irudia. 

Honela jartzen dira (109a eta 109b irudiak): 

Hasteko, azkoina berariaz egindako zuloan sartu behar da. Gero, azkoinaren hariarekin bat 

datorren mandrila sartuko dugu. Mandrila errematxagailuan finkatuta egongo da bere atzeko 

aldetik. Jarraian, azkoina errematxatuko da, eta azkoina deformatzea eta presioz lotuta geratzea 

lortuko da. Amaitzeko, errematxagailua eta mandrila kenduko dugu.  

 

109a. irudia. 

 

 

109b. irudia. Azkoin errematxagarriak eta errematxagailua. 

 

� � 
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Soldadura 
 

Lotura soldatuak 

Soldadura lotura-metodo finkoa da, ez da desmuntagarria. Gaur egun, garrantzi handia du, asko 

erabiltzen baita. Teknikari on batek gai izan behar du soldadura motak ezagutzeko eta bere 

lanean erabiltzeko. 

Soldadura da beroa emanez bi pieza lotzea, hau da, lotura homogeneo bati esker gorputz bakar 

bat sortzea. 

Soldatzeko prozedura asko daude; haien arteko aldeak bi dira: fusioa lortzeko behar den bero 

kantitatea eta bero-energia hori aplikatzeko moduak. 

Modu generikoan sailkatuz gero, hau izango genuke: 

1. Soldadura biguna.  

2. Soldadura gogorra.  

3. Forjazko soldadura.  

4. Gasezko soldadura.  

5. Erresistentziazko soldadura.  

6. Indukziozko soldadura.  

7. Arku elektrikozko soldadura. 

Soldadura biguna 

Material bat erantsiz bi pieza lotzen dituen soldadura; metal eranskina urtu egiten da, eta lotu 

beharreko gainazalen artean hedatzen da. Bi piezak kapilaritatez lotzen dira. Metal eranskina 

berun eta eztainuzko aleazio bat izaten da. 

Prozedura horien bidez, 400 °C inguruko tenperatura lortzen da; horregatik, soldadura biguna 

deritzo. 

Loturak erresistentzia txikia du, eta karga handiak jasan behar ez dituzten piezetan erabiltzen 

da. Adibidez, kobrezko hodien soldadurak, konexio elektrikoenak, etab.  

Soldadura gogorra edo horia 

400 °C-tik gorako tenperaturan sortzen dena da. Soldatze-tenperatura handiagoa denez, 

burdina duten materialek oxidoak sortzeko joera dute; horregatik, prozeduretan desoxidagarriak 

erabili behar dira eragozpen hori saihesteko eta metal urtuaren fluidotasunari laguntzeko.  

Soldadura mota honetan, metal eranskin likidoa ere aplikatzen da; metal hori ez-burdinakoa 

izaten da, eta haren fusio-puntua 430 °C-tik gorakoa eta oinarrizko metalaren fusio-tenperatura 

baino txikiagoa da. Metal eranskinetako batzuk kobre, aluminio edo zilar-aleazioak izaten dira.  

Forjazko soldadura  

Sistema oso aspaldikoa da, eta gaur egun oso gutxi baliatzen da. Pieza meheekin baino ezin da 

erabili. 

Piezak lotzeko, sutegi batean berotu behar dira plastikotasun ona lortu arte. Gero, bi piezak 

elkartu eta, lotura lortzeko, kolpeak ematen zaizkie edo presioa aplikatzen zaie. 

Gasezko soldadura 

Bero-ekarpena lortzeko gas baten errekuntza erabiltzen duten prozedura guztiak biltzen ditu 

sistema honek. Eskuarki, azetilenoa oxigenoarekin nahasita erabiltzen da, baina propanoa, 

metanoa eta abar ere erabil daitezke. Ezagunena, beharbada, soldadura oxiazetilenikoa da; 

erabiltzen diren gasengatik du izen hori. 
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Erresistentziazko soldadura 

Bi gorputz independentetatik intentsitate handiko korronte elektriko bat ibilarazten duena. Bi 

metal horien arteko ukipen-zonetan beroa sortzen da, Joule efektuaren ondorioz. Tenperatura 

hori presioarekin konbinaturik, bi gorputzen lotura lortzen da. Sistema hau ia metal guztiei 

aplika dakieke, eztainua, beruna eta zinka kenduta.  

Soldadura mota honen barnean, puntukako soldadura, irtengune-soldadura, jostura-soldadura 

eta topekako soldadura daude. 

Indukziozko soldadura  

Haril baten bidez, korronteak induzitzen dira lotu beharreko metaletan. Metalek erresistentzia 

dute lotu beharreko zonetan; ondorioz, beroa sortzen da, eta, presiopean jartzean, soldadura 

sortzen da. Soldadura mota honetan, maiztasun handiko korronteak erabiltzen dira, gutxi 

gorabehera 400 Hz-ekoak.  

Arku elektrikozko soldadura 

Prozedurarik erabiliena da. Elektrodo batean eta lotu beharreko piezen artean sortzen den arku 

elektriko baten bidez lortzen da beroa. Elektrodoak kontsumigarriak izaten dira; beraz, metal 

eranskin gisa balio dute. Dena dela, prozedura batzuetan elektrodo kontsumiezinak erabiltzen 

dira; haien funtzio bakarra arkua sortzea da. 5.500 °C-tik gorako tenperaturak lor daitezke. 

Korronte alternoa zein korronte zuzena erabil daiteke; zuzena da egokiena, arku egonkorragoak 

sortzen baititu.  

Elektrodo kontsumigarriak estaldura batez hornituta egoten dira, soldaduran sortzen diren 

oxidoak saihesteko. Estaldura horrek, besteak beste, arkuaren egonkortasunari laguntzeko ere 

balio du. 

Oxidoak sortzea saihesteko aldaera bat soldaduran gasak erabiltzea da. Prozedura horietan, une 

oro gas geldozko atmosfera batean —argonean, adibidez— babestuta dagoen elektrodo batean 

sortzen da beroa. Karbono dioxidoa ere erabil daiteke, edo bien nahastura bat, "Protar" 

izenekoa. Arku babestuzko soldadura bi motatakoa izan daiteke: TIG eta MIG/MAG.  

Soldadura elektrikoa 

Sarrera 

Atal honetan, elektrodo estalizko arkuzko soldadura ikusiko dugu, SMAW deitua (Shielded metal-

arc welding). Jarraian, beste prozedura batzuk ere ikusiko ditugu gaingiroki, hala nola soldadura 

erdiautomatikoa, MIG, MAG deitua.  

Elektrodo estalizko soldadura elektrikoa: 

Soldadura-prozesua ulertu baino lehen, jakin 

behar dugu zer bitarteko eta elementu erabiltzen 

ditugun soldatzeko (110. irudia). 

Oinarrizko ezagutzak: 

Elektrizitatea da lotura soldatu bat egiteko 

oinarria, bera baita materialak urtuko dituen 

bero-iturria.  

Esan dezakegu bi korronte mota daudela: 

korronte zuzena eta korronte alternoa. 

 

110. irudia. Elektrodo bidezko soldadura elektrikoa. 
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Korronte zuzenean (KZ euskaraz,  DC ingelesez: Direct 

Current), elektroiek beti mugimendu-noranzko bera 

dute, hau da, fluxua jarraitua eta konstantea da, eta 

polaritatea bera da une oro (111. irudia). 

Korronte alternoan (KA euskaraz eta AC ingelesez: 

Alternating Current), elektroiek noranzkoa aldatzen 

dute ziklo-erdi bakoitzean (112. irudia). Hau da, 

magnitudea zein noranzkoa ziklikoki aldatzen dira. 

Sareak hornitzen duen elektrizitatea segundoko 50 

ziklokoa izaten denez, esan dezakegu korronte-fluxuak 

segundoko 100 aldiz aldatzen duela noranzkoa. 

Kontzeptu horiek hobeto ulertzeko, etxean dugun 

edozein goritasunezko bonbillaren adibidea jar 

genezake. Xehetasun handiz ohartzeko aukera izango 

bagenu, ikusiko genuke segundo batean 100 aldiz 

piztu eta itzaltzen dela, baina giza begiak haute-

mateko sentikortasun hori ez duenez eta bonbilla gori 

dagoenez, iruditzen zaigu argiztapena konstantea 

dela; hori benetan gertatuko litzateke bonbilla 

korronte zuzeneko bateria batez elikatuta balego. 

 

111. irudia. Korronte zuzenaren irudikapena. 

 

 

112. irudia. Korronte alternoaren irudikapena. 

Soldadura-unitateak: 

Modu generikoan, elektrodo estalizko soldadura elektrikoko edozein unitate hiru kanpo-ataletan 

banatzen da (113. irudia): transformadorea, matxarda eta masa: 

 

113. irudia. Soldadura-unitatetbaten kanpo-atalak. 

Transformadorea: 

Transformadorea soldadura-unitatearen 

bihotza da: sareko korronte elektrikoa 

hartzen du, modu egokian aldatzen du, 

gero ikusiko dugun bezala, eta matxar-

dara bidaltzen du.  

Matxarda edo elektrodo-etxe horren bi-

dez masarekin kontaktua egiten denean, 

itxi egiten da zirkuitua: korrontea ager-

tzen da, eta gauzatu egiten da solda-

dura. 

Soldadura-unitateek konpainia elektrikotik datorren korrontea hartzen dute (KA), baina sareko 

magnitude elektrikoak (oso tentsio handia eta oso intentsitate txikia soldatu ahal izateko) aldatu 

egin behar ditu transformadoreak, soldatzeko korronte segurua eta erabilgarria izan dadin.  

Hori lortzeko, transformadoreak gutxitu egiten du saretik datorren tentsioa, eta handitu, berriz, 

irteerako intentsitatea (114. irudia), zeren eta elektrodo estalizko soldadura-prozesuan 

erabiltzen den korronteak, baliagarria izango bada, parametro hauen artean egon behar baitu: 

− Zirkuitua irekita dagoela, hau da, 

soldadura martxan ez dagoenean, 

tentsioak, gutxi gorabehera, 55 eta 80 

V artean egon behar du.  

− Zirkuitu itxiko tentsioa, berriz, solda-

tze-prozesuan agertzen den tentsioa 

da; 20 eta 35 V artekoa izan ohi da.  

114. irudia. Magnitude elektrikoak – Ohmen legea. 

Korronte zuzena 

t (s) 

Korronte alternoa 

Uhin sinusoidala 

t (s) 

TRANSFORMADOREA 

 

MASA 

MATXARDA 

 
 

Tentsioa edo  
potentzial-diferentzia (V) 

Oinarrizko 
magnitude 
elektrikoak 

 

 Erresistentzia (R) 

Intentsitatea (A) 
OHMEN LEGEA 

V = I x R 
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Ikusten ari garenez, soldatze-metodoa ulertzeko, funtsezkoa da elektrizitatea, baina soldadura-

unitateen oinarrizko beste ezaugarri bat ezagutu behar dugu oraindik, zeren eta bi 

transformadore mota baitaude:  

• Magnitude elektrikoak aldatzeaz gainera sarrerako seinalea artezten dutenak, unitatearen 

irteeran korronte zuzena sortzeko (115. irudia). 

• Elektrizitatea soldatzeko korronte erabilgarri bihurtzen dutenak, baina irteerako matxardan 

korronte alternoa ematen dutenak (116. irudia).  

Azken horiek merkeagoak dira, baina sortzen duten arkuaren egonkortasuna ezin da alderatu 

korronte zuzeneko unitateek dutenarekin. 

  

 115. irudia. Korronte zuzeneko unitateak. 116. irudia. Korronte alternoko unitateak. 

 

Soldatzeko prozesuan elektroiek egiten duten bideari erreparatuz gero, ondorio hauetara iritsiko 

gara: 

• Korronte zuzeneko unitate bat erabiltzen denean, elektroiak modu egonkorrean igaroko 

dira matxardaren eta masaren artean, eta korronte elektrikoan ez da aldaketarik izango 

(117. irudia). 

• Aitzitik, korronte alternoko unitate bat erabiltzen badugu, elektroiek txandaka aldatuko 

dute beren mugimendua: matxardatik masara eta, gero, masatik matxardara pasatuko 

dira, korrontearen ezaugarria den uhin sinusoidalari jarraituz (118. irudia). Mugimendu 

horren ondorioz, zenbait unetan elektroien mugimendurik ez da izango, eta, beraz, 

korronte-fluxurik ere ez. Esan liteke unitatea itzalita dagoela. 

 

117. irudia. Elektroien ibilera korronte zuzeneko 

unitateetan. 

 

118. irudia. Elektroien ibilera korronte alternoko 

unitateetan. 

Tentsio-uhinen forma transformadorean aurretik eta ondotik 
korronte zuzeneko multzoetan 

Tentsio-uhinen forma transformadorean aurretik eta ondotik 
korronte alternoko multzoetan 

Vsarrera 

t (s) 

TRANSFORMADOREA 

Virteera Vsarrera 

t (s) t (s) t (s) 

Virteera 

TRANSFORMADOREA 

Sareko tentsioaren uhina Soldatze-tentsioaren uhina Sareko tentsioaren uhina Soldatze-tentsioaren uhina

MATXARDA 

MASA 

MATXARDA

MASA 
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Ikusi berri dugun printzipio horretatik ateratzen da soldatze-polaritatea; beraz: 

• Korronte zuzeneko unitateak (DC) erabiltzen direnean, bi konexio mota daude:  

− Aukera bat da korrontea transformadoretik irten, matxardara joan, zeharkatu eta masako 

kabletik itzultzea (119. irudia). 

− Baina nahikoa da larakoak tokiz aldatzea korrontea masan barrena joan eta, matxarda 

zeharkatuz, transformadorera itzul dadin (120. irudia).  

 

119. irudia. Konexioa alderantzizko polaritatean. 

 

120. irudia. Konexioa zuzeneko polaritatean. 

Kontuan izan behar dugu elektroiak terminal negatibotik positiborantz mugitzen direla; 

horregatik, matxarda edo elektrodoa terminal negatibora konektatzen denean eta masa edo 

soldatu beharreko pieza terminal positibora konektatzen denean, konexioari zuzeneko polaritate 

deritzo. Elektrodoa positiboa denean eta pieza, berriz, negatiboa, konexioari alderantzizko 

polaritate deritzo. 

• Korronte alternoa (AC) ematen duen transformadore bat 

erabiltzen denean (121. irudia), ezin dugu aukeratu 

elektroien ibileraren noranzkoa, zeren eta txandaka aldatuz 

joango baita; horregatik, esaten da ziklo-erdietako bat 

zuzeneko polaritatekoa dela eta beste ziklo-erdia, berriz, 

alderantzizko polaritatekoa dela. 

Unitate bat korronte zuzenekoa ala alternokoa den jakiteko, 

masaren eta matxardaren konexioei begiratu besterik ez dugu 

behar. Trukagarriak baldin badira eta (+) eta (‒) adierazten 

badute, korronte zuzeneko unitate bat izango da (122. irudia). 

Aitzitik, kableak finkoak badira edo unitatean adierazita badago 

non konektatu behar den masa eta non matxarda, korronte 

alternoko unitate bat izango da (121. irudia). 

 

 

               

112. irudia. Korronte zuzeneko unitatea eta haren konexioak. 

 

 

121. irudia. Korronte alternoko unitatea eta 

haren konexioak. 

ALDERANTZIZKO 
POLARITATEA 

MASA (‒) 

MATXARDA (+) 
MATXARDA (‒) 

MASA (+) 

ZUZENEKO 
POLARITATEA 
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Logikoa den bezala, soldatze-polaritatea korronte zuzeneko unitateetan baino ezin da aukeratu.  

Matxarda: 

Matxarda edo elektrodo-etxe deritzo (123. irudia), eta haren zeregina da elektrodoaren euskarri 

izatea eta hari korronte elektrikoa ematea. Gainera, elementu hau heldulekua da 

soldatzailearentzat, elektrodoari behar den mugimendua eman ahal izateko. Material isolatzailez 

egina dago, kontaktu elektrikoa eta termikoa galarazteko. Soldatzeko funtsezko elementua 

denez, beti egoera onean egon behar du, eta erabiliko den elektrodoaren tamainarako egokia 

izan behar du. 

 

Masa: 

 

 

 

123. irudia. Matxarda eta elektrodoari heltzeko posizioak. 

Haren bidez, zirkuitua ixtea eta arkua egonkortzea 

lortuko da (124. irudia). Oso garrantzitsua da ondo 

jartzea, arku-desbideratzea saihesteko, bestela zaila 

baita arkua kontrolatzea. Piezan edo piezaren 

inguruan jartzen da, eta irmo helduta gelditu behar 

du. Masa transformadorearekin lotzen duen kableak 

sekzio egokia izan behar du, eta ondo konektatuta 

egon behar du, matxardan bezala; bestela, gehiegi 

berotuko da, eta horrek korronte elektrikoa etetea 

eragin dezake.  

Soldatzeko printzipioak 

Soldatzeko tresneria aztertuta, soldatzea bera 

aztertuko dugu orain. 

Elektrodo estalizko soldadura elektrikoan, oinarrizko 

metalaren edo soldatzeko piezaren eta metal 

eranskinaren edo elektrodoaren fusioaren bidez 

lortzen da soldatzea, elektrodoaren muturraren eta 

oinarrizko metalaren artean ezartzen den arku 

elektriko batek ematen duen beroari esker. Prozesuan 

baldintza egokiak lortzeko, soldatze-zona inguratzen 

duen atmosferak ionizatuta egon behar du, eta 

oxidazioetatik edo kutsaduratik babestu behar du 

metal urtua (125. irudia). 

"Putzu" esaten diogu metal urtua dagoen zonari; han 

gauzatzen da soldadura. 

 

124. irudia. Masa. 

 

 

 

125. irudia. Soldatzeko zonaren atalak. 
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Soldatzeko prozedura hau oso erabilia da, tresneria eramangarria delako eta soldadura onak 

lortzen dituelako. Hala ere, metodo geldia da, eta arazoak ematen ditu soldatu beharreko 

lodierak txikiak direnean. Guztiarekin ere, funtsezkoa da mantentze-lanetan, zeren eta, askotan, 

soldadura-metodo hau erabili beharko baita makinak konpontzeko. 

Elektrodoa 

Elektrodoa estalduraz eta arimaz osatuta dago (126. 

irudia). Parte bakoitzak ezaugarri jakin batzuk ematen 

dizkio soldadurari. 

Estaldura: 

• Arkua egonkortzea du zeregin nagusia; soldaduran 

lortzen diren tenperaturetan, estaldura urtu egiten 

da, eta arkuaren egonkortasunari laguntzen dion 

atmosfera ionizatu bat sortzen du. Propietate horri 

esker, korronte zuzenean zein alternoan erabil 

daiteke, baina kontsultatu beharko dugu zer 

elektrodo erabili, jakiteko zer aukera ematen 

dituen. 

 

 

126. irudia. Elektrodoaren oinarrizko parteak. 

Elektrodo batek bere estalduraren parte bat galtzen duenean, ikusiko dugu elektrodoa 

"erantsi" egiten dela soldatzean, hau da, desagertu egiten da atmosfera ionizatua, eta eten 

egiten da arku voltaikoa; ondorioz, korrontea zuzenean igarotzen da.  

Horretaz gainera, jakin behar dugu estaldurak sortzen duen atmosfera babeslea dela, 

eragotzi egiten baitu aireko oxigenoa, nitrogenoa eta hidrogenoa soldadura-putzura 

sartzea. Hori gabe, soldatze-tenperatura handiaren ondorioz, oxidazioa edo akatsak 

sortuko lirateke, eta ezinezkoa izango litzateke soldatzea. 

• Barneratzea kontrolatzeko aukera ematen du, eta, hala, arkuaren energia kontzentratzen laguntzen du. 

• Urtze-prozesuan, estaldura estuki nahasten da metal eranskinarekin eta oinarrizko 

metalarekin. Egoera horretan, aleatzaileak gehitzen dira, eta soldadura kimikoaren 

propietateak kontrolatzen dira; horrek emango dizkio metalaren ezaugarriak. Gainera, 

kimikoki erreakzionatzen du oxidoarekin eta ezpurutasunekin, eta neutralizatu egiten ditu; 

hala, saihestu egiten du oxidazioa, desnitruratu eta desfosfatatu egiten du, etab. Beraz, 

esan daiteke mikrometalurgia bat egiten dela materiala metatzen den bakoitzean.  

Batzuetan, estaldurak metalezko zatikiak izaten ditu, elektrodoaren errendimendua 

handitzeko eta metaketaren abiadura handitzeko.  

Lan horiek guztiak egindakoan eta haren dentsitatea metal urtuarena baino txikiagoa 

denez, soldadura-kordoiaren gainazalera igo eta zepa gisa solidotzen da; gainera, bero-

transferentzia handia galarazten duenez, pixkanaka hoztea eragiten du, eta hori 

mesedegarria da lotura soldaturako.  

Arima: 

Elektrodoen barnealdea da. Material horri metal eranskina esaten zaio, eta kordoian pixkanaka 

metatuz joaten da soldadura egin ahala.  

Elektrodoaren tamaina bi parametroren bidez identifikatzen da: bat luzera da, eta bestea, arima 

sortzen duen hagaxkaren diametroa (127. eta 128. irudiak). Aurkituko ditugun ohiko diametroak 

hauek dira: 1,6; 2; 2,5; 3; 3,25; 4; 5 eta 6 mm; erabilienak 2,5, 3,25 y 4 milimetrokoak dira. 

Diametro horien funtzioan, elektrodoek luzera jakinak izango dituzte; hauek dira: 150; 200; 250; 

300; 350 eta 450 milimetro.  

Elektrodoen estaldura isolatzailea denez, atzealdean estaldurarik gabeko zona bat dute, 

elektrodo-etxera doitzeko eta korronte elektrikoa arimara behar bezala irits dadin. Zona horri 

luzakin deritzo. Arretaz begiratuz gero, ikusiko dugu luzakinaren ondoan elektrodoaren 

izendapena grabatuta dagoela. Teorian, zona horretaraino kontsumi daiteke, zenbakiak 

ezabatzera iritsi gabe; beraz, noiznahi egiazta daiteke zer elektrodo erabiltzen ari diren. 

Kontsumitzen den elektrodo zati horri mutxikin deritzo (129. irudia). 

ELEKTRODOA Arima 

Estaldura 
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127. irudia. Elektrodoa identifikatzen 

duten dimentsioak. 

 

 

 

128. irudia. Elektrodo-kaxak; diametroa eta luzera adierazten dira. 

 

129. irudia. Mutxikina. 

 

130. irudia. 

Soldatzean, estaldura arima baino polikixeago kontsumitzen da. Horri esker, hutsune bat sortzen 

da elektrodoaren puntan (130. irudia) energiaren eta arkuaren kontzentrazioa errazten duena; 

hala, arkuaren maniabragarritasunari laguntzen dio. 

Elektrodo motak 

Elektrodo mota bakoitzak bere ezaugarriak ditu, hau identifikatzeko balio dutenak:  

1. Metatuko den kordoiaren propietate mekanikoak. 

2. Estaldura, zer korronte edo zer polaritate erabili behar den eta zer posiziotan solda 

daitekeen zehazten duena.  

Elektrodoa definitzen duten puntu nagusietariko bat estaldura da; beraz, hartan oinarrituta, lan-

munduan gehien erabiltzen diren elektrodo motak sailkatu daitezke: 

Errutilozko elektrodoak: 

Karbono-altzairua soldatzeko elektrodoak dira. E-6012 (Na) eta E-6013 (K) arauek definitzen 

dituzte. Estalduraren osagai nagusia titanio bioxidoa, TiO2, portzentaje handian (% 95 inguru) 

duten mineralen zainetatik lortzen da. Mineral hori errutiloa da, elektrodoei izena ematen diena. 

Esan liteke elektrodo unibertsal bat dela; estaldurak egonkortasun handia ematen dio arkuari, 

eta putzu edo bainu jariakorra sortzen du. Egokia da lodiera txikiko xafletarako eta juntura 

irregularrak, gaizki prestatuak edo distantzia handiko ertzak dituztenetarako. Metalezko 

egituretan, galdaragintzan eta abarretan erabiltzen da. Oso erabilgarria da, eta, beraz, erraztu 

egiten du soldadura.  

Soldadura-kordoiaren kalitatea maila ertainekoa da, inklusioak izaten baititu. Formari 

dagokionez, konbexua izan daiteke, E-6012 elektrodoak erabiltzen direnean, edo guztiz laua, E-

6013 erabiltzen denean. Lotura soldatuaren itxura ona da, eta, arku-egonkortasun handia 

ematen duenez, aukera ematen du korronte alternoarekin edo polaritate zuzeneko korronte 

zuzenarekin soldatzeko.  

Oinarrizko elektrodoak: 

Karbono-altzairua soldatzeko elektrodoekin jarraituko dugu. E-7015 (Na) eta E-7016 (K) arauek 

definitzen dituzte. Azken arauari dagozkionak dira erabilienak.  
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Estalduraren osagai nagusiak kaltzio karburoa eta kaltzio fluoruroa dira. Osagaien artean TiO2 

ere proportzio handian dagoenez, korronte alternoarekin erabil daitezke. Komeni da, hala ere, 

korronte zuzena eta alderantzizko polaritatea erabiltzea.  

Eragozpenen artean, hezetasuna xurgatzeko propietatea dago, eta horrek akats larriak eragin 

ditzake soldaduretan. Horregatik, komeni da toki lehorretan gordetzea, eta, erabili aurretik, 

berotzea, labeak edo berogailuak erabiliz, eduki lezaketen hezetasuna ezabatzearren. 

Erreferentzia gisa, elektrodoak 300 °C-an berotu ohi dira hiru orduz, eta, gero, 100 °C-an 

edukitzen dira soldatzeari ekiten zaion bitartean. 

Aurreko elektrodoek baino zepa gutxiago sortzen dute; beirakara da, iluna, eta gozokien 

loditasunaren antza du. Dentsitate txikia duenez, berehala kokatzen da kordoiaren gainazalean, 

eta horrek hobetu egiten du soldaduraren kalitatea, lotura soldatuan inklusio gutxiago gertatzen 

baitira. Dena dela, gainerako elektrodoekin baino konplexuagoa da zepa kordoiaren gainazaletik 

askatzea. 

Elektrodoaren eta soldatu beharreko piezaren artean, distantzia txikiagoa gorde behar da, 

elektrodoak arku-luzera laburrak sortzen baititu. Gainera, abiarazteko tentsio handia behar 

duenez, zaildu egiten da piztea eta egonkortzea. Soldatzean, arima barneratu egiten da 

estaldurarekiko; horregatik, prozesua eteten denean, hautsi egin behar da elektrodoren puntan 

gelditzen den azala, berriro hasi ahal izateko. 

Elektrodo mota honekin, kalitateko loturak lortzen dira, erresistentzia mekaniko handikoak.  

Esan daiteke elektrodo basikoekiko soldadura konplexuagoa dela errutilozko elektrodoekikoa 

baino, baina, behin beharrezko jakintza eskuratuta, basikoekin soldatzea nahiago izaten da. 

Egokia da kalitateko soldaduretarako; adibidez, metalezko eraikuntzetan, presiopeko ontzietan, 

eta abarretan. 

Zelulosazko elektrodoak: 

Altzairu-karbonoekin erabiltzekoa da mota hau ere. E-6010 (Na) eta E-6011 (K) arauetakoak 

dira. 

Estalduraren osagai nagusia zelulosa da, zuretik lortua.  

Soldadura-arkua ezartzen denean, zelulosa deskonposatu egiten da, gasak sortzen dira, eta 

babestu egiten dute oxidaziotik. Soldadura babesten duena gasa denez, oso zepa gutxi sortzen 

dira, eta aise kentzen dira. Soldatze-prozesuan arku biziak sortzen dira, nabarmen barneratzen 

direnak, eta aitzinamendua ere lasterra da. Batez ere, hodi bertikalak goitik behera soldatzeko 

erabiltzen dira, horretarako ezaugarri onak baititu: barneratze ona, mugimendu azkarrak eta 

zepa gutxi sortzea, eta horrek erraztu egiten du soldaketa. 

Korronte zuzeneko eta alderantzizko polaritateko sistemetan erabiltzen da.  

Elektrodo azidoak: 

E-6020 sailkapena dute. Estaldura burdin oxidoz —manganeso- eta silizio-ferroaleazioz— 

osatuta dago.  

Egokiak dira korronte zuzenarekin zein alternoarekin soldatzeko. Oso putzu jariakorra sortzen 

dute; beraz, ezin dira erabili posizio batzuetan. Gainera, ez du kordoi onik sortzen. Lehen asko 

erabiltzen baziren ere, gaur egun, errutilozkoak edo basikoak baliatzen dira haien ordez.  

Beste elektrodo batzuk: 

Batzuetan, altzairu herdoilgaitzak edo burdinurtuak soldatu behar izaten dira. Lan horietarako, 

elektrodo espezifikoak erabiltzen dira. 

Altzairu herdoilgaitza soldatzeko elektrodoek, beste aleatzaile batzuen artean, kromoa eta 

nikela eduki behar dute proportzio aldakorrean. Kontuz ibili behar da zeparekin, zeren eta bat-

batean askatzen baita materiala uzkurtzen denean. 
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Burdinurtua soldatzeko orduan, arretaz jardun behar da: soldatu beharreko pieza aldez aurretik 

berotu behar da; gainera, kordoi laburrak egin behar dira, eta, berehala, mailukatu egin behar 

dira, piezen distentsioari laguntzeko, haustura saihestearren.  

Piezak poliki hoztu behar dira. Soldadura ez da bat-batean urarekin hoztu behar, zeren eta, hala 

egitera, barne-tentsioak sortzen baitira materiala indarrez uzkurtzen delako. Burdinurtua 

denean, balio berezia du hori kontuan hartzeak, bat-batean hoztuz gero hautsi egingo delako 

lotura soldatua, zeren eta, materiala oso gogorra —eta, beraz, hauskorra— denez, ezin baititu 

esfortzuak xurgatu. Horregatik, komeni da burdinurtuzko pieza soldatu berriak babestea, baita 

aire-korronteetatik ere, poliki hoztuko direla ziurtatzeko. Labe bat erabiliz edo pieza hondarrez 

estaliz, hozte egokia eta lotura soldatu ona lortuko dira. 

Material berezietarako —altzairu herdoilgaitza, burdinurtua, aluminioa eta aluminioaren 

aleazioak— elektrodo bereziak erabili behar dira. 

Altzairu herdoilgaitzak polaritate alderantzikatuko korronte zuzenarekin soldatzen dira, 

elektrodo bereziak erabiliz, soldatu beharreko materialaren konposizio metalurgikoaren 

araberakoak (kromoaren (Cr) eta nikelaren (Ni) proportzioa aldatzen da). 

Aluminioak eta aleazio arinak polaritate alderantzikatuko korronte zuzenarekin soldatzen dira. 

Makinak abiarazteko tentsio handia izan behar du, elektrodoa piztuko dela bermatzeko. 

Badira, halaber, errendimendu handiko elektrodoak ere. Honela sailkatzen dira: E-6027(azidoa), 

E-7014 (errutiloa), E-7018 (basikoa), E-7024 (errutiloa) eta E-7028 (basikoa). 

Izenak berak kalitatea adierazten du, % 130etik gorako errendimendu grabimetrikoa duten 

elektrodoak baitira; hau da, material metatuak elektrodoaren arimaren pisuaren % 130etik 

gorakoa izan behar du. Hala, azkarrago soldatzea lortzen da, eta horrek merkatu egiten ditu 

produkzio-kostuak. 

Elektrodoen izendapena: 

Elektrodoen izendapenari dagokionez, bi aldaerarik hedatuenak eta erabilienak ezagutu behar 

ditugu. Hauek dira: 

• Gehien erabiltzen den elektrodo-izendapena AWS (American Welding Society) elkarteak 

landu zuen; elektrodoaren arabera, hiru arau definitzen ditu:  

1. Karbono-altzairuzko elektrodoak (AWS-A.5.1) 

"E" letrarekin hasten da izendapena; "E" horrek elektrodo esan nahi du. Jarraian, lau edo 

bost digitu daude, informazio hau ematen dutenak: 

− Izendapenaren lehenengo bi digituek adierazten dute zein den elektrodoak ekarritako 

materialak jasan dezakeen trakzioarekiko erresistentzia minimoaren milarena. Arauaren 

jatorriagatik, libra/hazbete karratu unitatetan adierazten da (lb/hazbete
2
). Erresistentzia 

oso handia denean, hiru digitu behar dira definitzeko. Kasu horietan, izendapenak bost 

digitu izango ditu. Adibidez: Estalduran E6013 inskripzioa duen elektrodo batek adierazten 

du jasan dezakeen trakzioarekiko erresistentzia minimoa 60.000 lb/hazbete 2 dela, hau da, 

42,2 kp/mm
2
. Hala ere, izendapena E12013 denean, jasan dezakeen trakzioarekiko 

erresistentzia minimoa 120.000 lb/pulg
2
 izango da. 

− Hirugarren zifrak adierazten du zein posiziotan lan egin dezakeen elektrodoak, eta “1” edo 

“2” izan daiteke. “1” zenbakia agertzen denean, adierazten du elektrodoa egokia dela 

edozein posiziotan soldatzeko. “2” denean, posizio lau eta horizontalean baino ezingo da 

erabili. 

− Azken zenbakiak adierazten du zer korronte mota erabil daitekeen eta zer estaldura duen; 

zenbaki hori aurrekoarekin batera aztertu behar da beti, zeren eta, zenbaitetan, azken 

digitua bakarrik hartzen badugu kontuan, gerta baitaiteke ondorio okerrak ateratzea (131. 

taula). 
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131. taula. 

IZENDAPENA  KORRONTE MOTA  ESTALDURA 
E _ _ 1 0 Zuzena, elektrodo positiboarekin Zelulosikoa 

E _ _ 1 1 Alternoa eta zuzena, elektrodo positiboarekin Zelulosikoa 

E _ _ 1 2 Alternoa eta zuzena, elektrodo negatiboarekin Errutiloa 

E _ _ 1 3 
Alternoa eta zuzena, elektrodo positibo edo 
negatiboarekin Errutiloa 

E _ _ 1 5 Alternoa eta zuzena, elektrodo positiboarekin Basikoa 
E _ _ 1 6 Alternoa eta zuzena, elektrodo positiboarekin Basikoa 
E _ _ 1 8 Alternoa eta zuzena, elektrodo positiboarekin Basikoa, errendimendu handikoa 
E _ _ 2 0  Alternoa eta zuzena, elektrodo negatiboarekin Eduki handia burdin oxidotan 

E _ _ 2 2 Alternoa eta zuzena, elektrodo positibo edo 
negatiboarekin 

Eduki handia burdin oxidotan 

E _ _ 2 4 Alternoa eta zuzena, elektrodo positibo edo 
negatiboarekin Errutiloa, errendimendu handikoa 

E _ _ 2 7 Alternoa eta zuzena, elektrodo negatiboarekin Eduki handia burdin oxidotan 

E _ _ 2 8 Alternoa eta zuzena, elektrodo positiboarekin Basikoa, errendimendu handikoa 

 

2. Aleazio txikiko altzairuzko elektrodoak (AWS-A.5.5) 

Aleazio txikiko altzairuen izendapena aurrekoena 

bezalakoa da, baina letra bat agertzen da laugarren 

digituaren ondoren (132. taula), elektrodoak metatzen 

duen materialaren konposizio kimikoari buruzko 

informazioa emateko. Jarraian, beste zenbaki bat dago, 

elektrodoak metatzen duen materialaren konposizio 

kimikoari buruzko informazioa emateko. 

3. Altzairu herdoilgaitzezko elektrodoak (AWS-A.5.4) 

132. taula. 

A Karbono-molibdeno altzairua. 

B Kromo-molibdeno altzairua. 

C Nikel-altzairua. 

D Manganeso-molibdeno altzairua. 

N Nikel-molibdeno altzairua. 

G Aleazio txikiko altzairuak, aurreko 
klaseetan sartuta ez daudenak. 

  

Elektrodo hauen izendapena ere, aurrekoetan gertatzen den bezala, “E” letrarekin hasten da. 

Ondoren, hiru zenbaki daude, altzairu herdoilgaitz mota definitzen dutenak. Jarraian, letra 

batzuk ager daitezke, esanahi hau dutenak: L- Karbono-eduki txikia; ELC- Karbono-eduki oso 

txikia; Mo- molibdenoa; Cb- kolunbioa. Azkenik, beste bi zenbaki daude, “15” edo “16” izan 

daitezkeenak. “15” zenbakiak adierazten du estaldura karezkoa dela eta korronte zuzena erabili 

behar dela, elektrodo positiboarekin. “16” zenbakiak adierazten du estaldura errutilozkoa dela 

eta korronte alternoa erabili behar dela, edo zuzena elektrodo positiboarekin. 

• Elektrodoak beste arau batzuen bidez ere 

defini daitezke; adibidez, EN 499 edo DIN 

1913 arauen bidez (133. araua). 

 

 

Oinarrizko posizioak soldaduran 
 

133. irudia. 

Egin beharreko lanen eta loturen antolaeraren arabera, posiziorik egokiena hartuko dugu 

soldadura egiteko. Lan-munduan era guztietako tokiak aurkituko ditugu soldadura-kordoiak jarri 

beharko ditugunak, baina posizio horiek guztiak oinarrizko lau posiziotan —posizio estandarrak— 

bil daitezke, eta horiexek erabiltzen dira soldatzaileen gaitasun-probak egiteko.  

Hauek dira oinarrizko posizioak: laua, horizontala, bertikala eta buru gainekoa.  

Ondoko irudietan, ANSI/AWS A 3.0-35en araberako posiziorik ohikoenak eta probakoak 

erakusten dira. 
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Erakutsitako posizioez gainera, badira, orobat, hodietan lotura soldatuak egiteko posizioak: 

etzanda dagoen eta pixkanaka biratuz doan hodi baten soldadurarekin hasi eta 

konplexueneraino, hau da, 45°-an ainguratuta dagoen hodi baten perimetroa soldatzea. 

Soldatzeko prozedurak 

Lotura soldatu on bat egiteko, badira ezinbesteko betebehar batzuk:  

Soldatzailearen gorputzaren posizioa.- Futbolariek penalti bat jaurtitzeko gorputz-posiziorik 

egokiena hartzen duten bezala, soldatzaileek beren gorputza orekatu egin beharko dute eta 

posizio egokia hartu soldatzeari ekin baino lehen. Hala, ondo gauzatu ahal izango da lotura 

soldatua, behar ez den etenik egin gabe. 

Elektrodoaren posizioa eta mugimendua.- Soldadura-kordoiaren posizioaren arabera, inklinazio 

eta posizio egokia eman behar zaio elektrodoari, materiala metatzea eta solidotzea errazteko. 

Aitzinamenduak eta mugimenduak ere ahalik eta konstanteenak izan behar dute. 

Hautatutako korrontearen intentsitatea.- Parametro honek garrantzi handia du. Intentsitate 

egokia hautatzeak eragin handia du soldaduraren kalitatean. Faktore hau elektrodo motaren, 

haren diametroaren eta soldatzeko posizioaren mende dago. Soldatzaileak gai izan behar du 

korronte-intentsitateari antzemateko soldadura-arkuari begiratuta edo soldatzeak egiten duen 

zarata entzunda, hau da, unitatearen graduazioari erreparatu gabe; eta hala zehaztu ahal 

izango du intentsitatea egokia den ala aldatu behar duen. Intentsitatea nahikoa ez denean, 

soldadura-putzua ez da behar bezain jariakorra zepa gainazala igo dadin; zepa metalean 

harrapatuta gelditzen da, eta soldadura txarra sortzen da. Horregatik, soldatzeko gutxieneko 

intentsitate bat dago, beti zaindu beharrekoa. Lodiera txikiak soldatu behar direnean, ez da 

LOTURAK BARNE-ANGELUAN 

 POSIZIO HORIZONTALA 
POSIZIO 

BERTIKALA 

BURU GAINEKO 
POSIZIOA 

LOTURA ALAKATUAK 

POSIZIO LAUA 
POSIZIO HORIZONTALA

POSIZIO BERTIKALA 

BURU GAINEKO 
POSIZIOA 
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komeni intentsitatea gehiegi murriztea; horren ordez, diametro txikiko elektrodo bat hautatu 

behar da, eta horren arabera hautatu intentsitate egokia. Erreferentziatzat har daitezkeen balio 

batzuk erakusten dira ondoko taulan.  

INTENSITATEAREN GUTXI GORABEHERAKO BALIOAK (amperetan) 
Elektrodoaren 

diametroa (mm) 1,60 2,00 2,50 3,25 4,00 5,00 6,00 

Elektrodo 
azidoa - - - 100-150 120-190 170-270 240-380 

Errutilozko 
elektrodoa 30-55 40-70 50-100 80-130 120-170 150-250 220-370 

Elektrodo 
zelulosikoa 

20-45 30-60 40-80 70-120 100-150 140-230 200-300 

Elektrodo 
basikoa 50-75 60-100 70-120 110-150 140-200 190-260 250-320 

 
Soldatu beharreko gainazalak garbitzea. Lotura egiten hasi baino lehen, oinarrizko metala 

osatzen duten piezek, haien artean jarraitutasun bat ezarriko baita, garbi egon behar dute, eta 

oxidorik gabe. Era berean, soldadura-kordoi bat ezartzen dugun bakoitzean, zepa kendu behar 

da pikotx batekin mailukatuz; pikotxaren punta pixka bat kamutsa izatea komeni da. Garbitu 

ondoren, indarrez igurtzi behar da txarrantxa batekin, ezpurutasunik edo zeparik gelditu bada, 

ezabatzeko (134. irudia). 

    

134. irudia. Txarrantxa eta pikotxa Soldadura-kordoi bat garbitzeko prozesua. 

Altzairu herdoilgaitza soldatzean, txarrantxaren alanbreek ere material beraz eginak izan behar 

dute. Bestela, soldadura kutsatu egingo genuke. 

Ikusi berri ditugun parametro horiek erabakigarriak dira lan ona egiteko.  

Soldatzeko prozedurak azaldu ahala, eta soldaduraren posizioaren arabera, behar diren 

xehetasunak emango dira. 

Soldadura-arkuaren indarra 

Soldadura-arkuak sortzen dituen indarrak eta efektuak ere ezagutu behar ditugu. Oinarrizko 

metalaren eta metal eranskinaren arteko elektroi-transferentzia gertatzen denean agertzen da 

soldadura-arkua esaten zaiona. Korrontea iragatearen ondorioz, han sortzen den tenperatura 

handiaren ondorioz eta estalduratik askatzen diren gasen ondorioz, elektrodoaren metal 

urtuaren gainean zorrotada bat sortzen da, metala kanporantz jaurtitzen duena, soldatu 

beharreko piezarantz. Zorrotada horrek indarra egiten du soldadura-putzuan, metal urtuan eta 

zepan. Horregatik, indar hori ezagutu eta kontrolatu egin behar dugu soldadura-prozesuan.  

Arkua piztea 

Soldatzen hasi ahal izateko, arkua "abiarazi" behar dugu. Lehenik eta behin, egiaztatu behar da 

sisteman erregulatutako intentsitatea egokia dela elektrodorako. Txikiegia balitz, arkua piztea 

nekeza izango litzateke, edo ezinezkoa. Jarraian, elektrodoaren muturra piezarekin igurtzi behar 

dugu, eta pixkanaka altxatu, arkua ezartzeko (135. irudia). Mugimendu hori pospolo bat pizteko 

egin beharrekoarekin alderatu liteke. 
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Batzuetan, hori egitean, arkua ez da ezartzen, eta egonkortu aurreko txinpartaka haste hori ere 

ez da gertatzen. Hori gertatzen bada, elektrodoaren punta piezaren kontra jo behar behar da, 

eta piezatik bereizi jarraian (136. irudia).  

Prozesua egonkortzen denean, elektrodoaren puntaren eta piezaren artean tarte bat utzi behar 

da, gutxi gorabehera elektrodoaren arimaren diametroa adinakoa, baina soldatzaileak distantzia 

hori erregulatu egin beharko du arkuaren, barneratzearen, elektrodo motaren eta abarren 

arabera. 

 

135. irudia. Arkua abiaraztea arrastatze bidez. 
 

136. irudia. Arkua abiaraztea kolpekatze bidez. 

Batzuetan, eragiketa horiek gauzatzean, gerta daiteke elektrodoa piezan "itsastea", hau da, 

arkua ez ezartzea. Hori gertatzen bada, lasaitasunez, biratu egingo dugu elektrodoa eta, aldi 

berean, balantzaka mugituko, aska dadin. 

Aipatutako metodoak erabiliz, eta praktikaren bidez, erraz eta konplikaziorik gabe hasiko gara 

soldatzen.  

Arkua itzaltzea 

Soldadura bukatu ondoren, arkua ez da bat-batean itzali behar, zeren eta krater bat sortuko 

baikenuke, poroekin edo pitzatuekin. Komeni da arkua pixka bat luzatzea, kraterra bete dadin; 

jarraian, elektrodoa piezatik urrundu behar da.  

Loturak kordoietan  

Elektrodoa berriro pizten denean, 

egiaztatu behar da arima ikusten dela 

haren puntan. Aitzitik, oinarrizko metalak 

atzera egin badu edo urgarria agertzen 

bada elektrodoaren muturrean, kendu 

egin beharko da, elektrodoari kolpe lehor 

bat emanez piezaren kontra edo, bestela, 

eskularruak jantzita, herdoil-azala ken-

duz. Prozedura hori ohikoa da elektrodo 

basikoetan. 

 

 

137. irudia. Kordoietako loturak egiteko modua. 

Behin egiaztatuta elektrodoaren punta ondo dagoela, lehenago metatutako kordoiaren aurretik 

jarri behar da elektrodoa eta, jarraian, atzera egin kordoiaren kraterraren gainean kokatu arte, 

ondoren, soldatzeko ohiko mugimenduarekin jarraitzeko (137. irudia). Lotura horiek egin behar 

dira kordoiaren jarraitutasuna onargarria izan arte. 

Soldatzeko posizioak 

Soldatzeko posizio bakoitzari soldatze-prozedura bat dagokio.  

Eguneroko lanean, askotariko soldatze-lanak egin beharko ditugu, lodiera txikiko hodi edo 

pletinetatik (1,5 edo 2 mm) ertz prestatuko xafla lodi samarretara; beraz, soldatzeko modu bat 

baino gehiago erabili beharko dugu.  

Arkua abiaraztea Prozedura: 

1 

Hurbiltzea 2 

Ukitzea 

 

3 

Bereiztea arkua 

egonkortu arte 

1 2 3 

Elektrodoa 

Kraterra 

Muturrean 
hastea 

Kraterraren hasierarantz 
lekualdatzea 

Soldatzen 
jarraitzea 
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Posizio laua  

Soldatzeko posiziorik egokiena da, eta hura erabiliko dugu ahal den guztietan. Lotura soldatua 

gainazal horizontal batean egongo da: mahai baten gainean kokatutako orri batean idazten 

ariko bagina bezala. 

Posizio erosoa da hori soldatzailearentzat, eta materialaren metatze-abiadura handia da. Erraz 

soldatzen da, eta ez da trebezia handirik behar.  

Abantaila horiek guztiek badute zergatia: posizio horretan, grabitateak erraztu egiten du 

materiala metatzea, eta lagundu egiten dio soldadurari.  

Posizio laua salbuespena da, zeren eta, gero ikusiko dugun bezala, beste posizio batzuetan 

grabitateak zaildu egiten baitu soldadura; halakoetan, soldatzailearen iaiotasunak konpentsatu 

behar du zailtasuna.  

Elektrodoak matxardarekin 90°-ko angelua eratzen duela jarri behar da; Gainera, soldatu 

bitartean zuzenean aitzinatuko da (138. irudia); horrek esan nahi du soldadura-arkua materiala 

metatzen den zonaren aurrean egongo dela; era horretara, soldadura-puntuan bero-kantitate 

handiagoa kontzentratzea lortzen da, eta saihestu egiten da zepa metal urtuaren putzuan 

sartzea eta elektrodoaren mugimenduari aurrea hartzea; hori gertatuko balitz, poroak sortuko 

lirateke. Aitzinatzeko abiadura ezin da handia izan; bestela, oso kordoii finak sortuko lirateke. 

Mugimendu hori praktikatu egin beharko da soldatze-abiadura egokia lortu arte eta zabalera 

oneko kordoiak sortu arte. 

 

138. irudia. Aitzinatze zuzena eta alderantzizkoa. 

 

139. irudia. Elektrodoa jartzeko modua 

posizio lauan. 

 

 

140. irudia. "Ubera" erakusten duen 

soldadura-kordoia. 

Soldatzaile eskuin batentzat, esan daiteke matxardaren 

mugimendua ezkerretik eskuinera doala. Erreferentziatzat 

bertikala hartuz gero, elektrodoak gutxi gorabehera 15°-ko 

inklinazioa hartu behar du aitzinatzearen noranzkoan (139. 

irudia). Angelua handiegia izango balitz, hau da, elektrodoa oso 

etzana balego, arkuan gorabeherak agertuko lirateke: kordoian 

irregulartasunak eragingo lituzke horrek, eta kordoiaren uberak 

markatuegi geratuko lirateke. Aitzitik, antolaera egokia denean, 

kordoi uniformea sortzen da, akabera onekoa (140. irudia). 

Orain arte, elektrodoaren aitzinatze-mugimenduari buruz jardun dugu; dena dela, kontuan izan 

behar dugu oszilazioak ere egin behar ditugula.  

Aukera bat baino gehiago izango ditugu: 

• Bi xafla mehe topeka, betetze-kordoi bidez edo barne-angeluko iraganaldi bidez lotu behar 

direnean, ez da behar alboranzko mugimendurik; elektrodoaren eta piezaren arteko 

distantzia egokia gorde behar da, besterik gabe, eta aitzinatze-mugimendu konstantea 

izan, kalitateko soldadura bat egiteko. 

• Lotu beharreko piezen artean tarte bat baldin badago, barneratze egokia lortzeko (141. 

irudia), edo, bestela, kordoiek pixka bat zabalak izan behar badute, elektrodoak “C” 

formako alboranzko mugimendua egin beharko du (142. irudia). 

Elektrodoaren posizioa, 
kordoiaren aitzinatzeari 
kontrajarria 

Soldadura-kordoiaren 
aitzinatze-noranzkoa 

Zuzeneko aitzinatzea Alderantzizko aitzinatzea 

 
 

Elektrodoaren 
posizioa, 

kordoiaren 
aitzinatzearekin 

bat Soldadura-
kordoiaren 

aitzinatze-noranzkoa 
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141. irudia. Ertz prestatuko xaflak eta barneratze-kordoia. 

 

142. irudia. Elektrodoaren oszilazio-mugimendua. 

 

Mugimendu hori egiten da, halaber, ertzak prestatuak dituzten lodiera handiko xaflak 

soldatzeko. 

Orain, adibide bat jarriko dugu, erakusteko nola soldatu behar diren 12 mm lodiko bi xafla “V” 

forman prestatutako ertzak dituztenean (143. irudia). 

 

143. irudia. Ertz prestatuko xaflak. 

 

144. irudia. Kordoi-

barneratzea 

bermatzeko sarraila-

zuloa. 

 

Lehenik, ertzak prestatuko ditugu, lotura bermatuko duen soldadura bat egin ahal izateko (143. 

irudia). Horrelako ertzak soplete baten bidez edo mekanikoki egin daitezke. Haien erpinari 

begiratuz gero, orpo bat ikusiko dugu, ertza gainberotzea saihesteko,  

Soldaduran, hiru kordoi mota defini daitezke (145. araua): 

1) Lehenengoari "barneratze"-kordoi deritzo.  

 142 irudian adierazten den mugimendua egin behar da, ertzetan geldituz eta erdialdetik 

bizkor pasatuz.  

 Kordoi horrek ertzak erabat urtzen direla bermatu behar du. Horregatik, soldatu bitartean, 

ziurtatu behar da sarraila-zulo bat eratzen dela materiala metatzen den tokian (144. 

irudia). Hala ez bada, barneratzea behar den baino txikiagoa izango da; bestalde, zuloa 

oso handia bada, gehiegi barneratzeko arriskua dago. Horregatik, oso garrantzitsua da 

intentsitate egokia aukeratzea.  

 Lehen kordoi hori irten egingo da pixka bat xaflen atzealdetik; horrek esan nahi du 

soldadura egokia dela (145. irudia). 

2) Egin beharreko bigarren kordoiari “betetze”-kordoi deritzo (145. irudia). 

 Mugimendua aurrekoaren antzekoa da. Kontuz jardun behar da goiko ertzak ez ukitzeko 

edo ez urtzeko; 2 mm-ko tarte bat utzi behar da, gutxi gorabehera. 

3) Azkenik, "orrazte"-kordoia aplikatuko dugu, loturaren kanpo-ertzak urtuko dituena hozkarik 

sortu gabe. Behin hori eginda, amaitutzat jo daiteke lotura (145. irudia). 

Kordoi bakoitzean, korrontearen intentsitatea erregulatu behar dugu, soldadura-prozesua egokia 

izan dadin. 

Barneratze-kordoia 

 

Tartea 

Ertzetan gelditu egiten da 

Erdialdetik bizkor 

pasatzen da 

Lotu beharreko piezak 

Erroaren tartea 

Sarraila-zuloa 

 Orpoa 
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145. irudia. Lotura eratzen duten kordoien sekuentzia. 

Posizio horizontala 

Posizio honetan, grabitateak eragin negatiboa du material-metaketan, zeren eta material urtuak 

behera egiteko joera izango baitu. Gainazal-tentsioak eta elektrodoaren kokaerak eta 

mugimenduak arinduko dute eragozpen hori. 

Elektrodoa beherantz 15° okertua eta aitzinatzearen noranzkoan ere 15° okertua kokatu behar 

da (146. irudia). 

Posizio lauan gertatzen zen bezala, elektrodoak aitzinatze-mugimendua egin dezake, besterik 

gabe, edo behealdetik luzatutako “C” formako oszilazio-mugimendua bestela (147. irudia). 

Mugimendu hori egiten denean, denbora gehiago eman behar da goialdean behealdean baino. 

Nolabait esateko, goialdean jarri behar dugu eta erortzen utzi, berriz ere azkar igotzeko eta 

mugimendua errepikatzeko. Hala, goialdean materiala urtzea lortuko dugu, eta isuri egingo da 

kordoi txiki batekin topo egin arte. Kordoi hori mugimenduaren formari esker lehen jarria 

genuena da; goitik datorren materialari eusten dio, eta galarazi egiten du behera joatea. 

 

146. irudia. Elektrodoa posizioan jartzea. 

 

 

 

147. irudia. Elektrodoaren mugimendua soldadura 

horizontalean. 

Lehen aipatutako xaflak —ertzak prestatuak dituztenak— soldatu beharko bagenitu, honela 

egingo genuke (148. irudia): 

Lehenik, barneratze-kordoia jarriko genuke, 

ertzak urtzearen ondoriozko zuloa sortzen 

dela egiaztatuz. Jarraian, bi betetze-kordoi 

egingo genituzke, baina arretaz, kanpo-

ertzak ez ukitzeko edo ez urtzeko. Azkenik, 

orrazte-kordoiak jarriko genituzke, bata 

bestearen gainean, lotura osatu arte. 

Orrazte-kordoietan, bai lehenengoak, bai 

azkenak, dagozkien kanpo-ertzak urtu behar 

dituzte, eta kontuz ibili behar da hozkarik ez 

sortzeko. 
 

148. irudia. Kordoi-jartzeen sekuentzia. 

Kordoiak bata bestearen gainean jartzen direnean, garrantzitsua da elektrodoa ondo kokatzea, 

zeren eta angelua aldatu egingo baita jarri nahi dugun kordoiaren arabera. 149. irudian, kordoi 

bakoitzean elektrodoa nola jarri behar den erakusten da.  
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pasatzea 

Behealdean geldialdi laburra egitea 

Barneratze-
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Adibide horrek beste posizio batzuetarako 

ere balio du; adibidez, barne-angeluko 

soldadurarako eta posizio lauko soldadu-

rarako, haietan, lotu beharreko gainazalen 

erdikariak adierazten dituen posizioak, 

gutxi gorabehera, hartu behar baititu 

elektrodoak (150. irudia). 

150. irudia. Elektrodoa kokatzeko modua kordoian 

hartu behar duen tokiaren arabera. 

 

149. irudia. Elektrodoaren kokaera. 

 

Posizio bertikala 

Soldatzeko posiziorik zailenetako bat da. Gehienetan, 

gorantz soldatuko da. Funtsezkoa da posizio horretan 

soldatzen ikastea, zeren eta posizio horretan lortzen 

den jakintza eta trebetasuna baliagarriak izango baitira 

beste posizio batzuetan soldatzeko. Beraz, esan 

dezakegu posizio hau dela "soldadura guztien ama". 

Bi xafla topeka lotu behar baditugu, “U” formako 

mugimendua egingo dugu (151. irudia), muturretan 

geldituz eta erdialdetik bizkor pasatuz. Kontuan izan 

behar dugu soldadura muturretan gauzatzen dela, 

materiala urtuz eta erdialderantz jariaraziz. 

 

151. irudia. Lehen kordoiaren mugimendua 

goranzko soldadura bertikalean. 

Elektrodoak gutxi gorabehera 10° beherantz okertuta egon behar du (152. irudia), arkuak 

sortzen duen indarrak grabitatea konpentsa dezan eta kordoiak behera egitea eragotz dezan. 

Funtsezkoa da intentsitatea erregulatzea, zeren eta intentsitate-tarte estu batean baino ez 

baitira lortzen soldadura egokiak; beraz, kordoi bakoitzerako erregulatu beharko dugu. 

Ertz prestatuak dituen pieza bat soldatzeko, barneratze-kordoi bat, betetze-kordoi bat eta 

orrazte-kordoi bat behar dira, eta mugimendu desberdinak egin behar dira kordoi bakoitzerako. 

Barneratze-kordoian lehenago ikusitako mugimendua egin behar da (151. irudia), muturretan 

geldituz eta erdialdetik bizkor pasatuz. 

Adi egon behar da sarraila-zuloa eratu dadin (153. irudia), ertzak urtzen direla ziurtatzeko. 

Betetze-kordoian egin beharreko mugimendua 154. irudian erakusten da. Kasu horretan ere, 

ertzetan gelditu egin behar da, eta ertzen arteko ibilbidea azkar egin. 

Orraztea mugimendu uniformeagoarekin egin behar da (155. irudia), intentsitatea pixka bat 

gutxituz eta egiaztatuz ertzak urtzen direla eta hozkarik ez dela sortzen. 

Lehen kordoirako posizioa 

Bigarren kordoia 

Hirugarren kordoia 

Erdialdean mugimendu 
bizkorra egiten da 
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Bertikal 
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152. irudia. Elektrodoa kokatzeko 

modua soldadura bertikalerako. 

 

153. irudia. Sarraila-zuloa. 
 

154. irudia. Betetze-kordoia egiteko 

mugimendua. 

Posizio goratua edo buru gainekoa 

Posiziorik deserosoena da soldatzailearentzat, nekagarria baita 

egoera horretan luze egotea. Gainera, eskarmentu handia 

behar da. 

Posizio honetan erabiltzen den prozedura eta posizio hori-

zontalarena antzekoak dira. Beste posizio batzuetan gertatzen 

den bezala, korrontearen intentsitatea eta elektrodoaren aitzi-

natzea oso garrantzitsuak dira. Komeni da arku laburrak egitea, 

beroa kontzentratzeko eta materialak behera egin ez dezan. 

Soldatzeko junturak prestatzea 

Ikusten ari garen bezala, junturak prestatzea funtsezkoa da 

soldaduran; horregatik, garrantzitsua da jakitea zer mota eta 

zer forma diren erabilienak, soldatu beharreko xaflen lodieraren 

arabera. 156 taulan, adierazgarrienak erakusten dira. 

 

155. irudia. Orrazte-kordoia egiteko 

mugimendua. 

 

MIG - MAG soldadura 

Sistema honetan, pieza urtuz eta modu jarraituan 

aplikatzen den alanbre bat urtuz lortzen da juntura 

soldatua. Bien artean soldadura-arku bat ezartzen 

da; bera da bero-iturria. Metal eranskinarekin 

batera soldadura-putzuaren kontra jaurtitzen diren 

gasek babesten dute arkua. Gas horiek aldendu 

egiten dute airea soldadura-zonatik, eta, hala, 

saihestu egiten dituzte oxidazio kaltegarriak (157. 

irudia).  

157. irudia. MIG-MAG soldadura-sistema. 

Zer gas mota erabiltzen den kontuan harturik, bi prozesu bereizten dira: “MIG” (Metal Inert Gas), 

babeslea gas geldo bat denean, hala nola argona, helioa eta abar; eta “MAG” (Metal Active 

Gas), gas aktiboak erabiltzen direnean, hala nola karbono dioxidoa. 

Eskuarki, argona eta karbono dioxidoa erabiltzen dira gas babesle gisa. Bien konbinazioa erabili 

ohi da burdin materialak soldatu behar direnean, zeren eta argonak sortzen duen arkua ez baita 

izaten soldatzeko behar den bezain beroa; eragozpen hori konpontzeko, karbono dioxidoarekin 

nahasi egin ohi da. Material ez-burdinazkoak soldatzeko, hala nola aluminioa, magnesioa eta 

abar, argona edo helioa erabiltzen da. 
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156. irudia. Junturen forma. 

Elektrodo estalia erabiltzen duten soldatzeko unitateetan, intentsitatea besterik ez da graduatu 

behar izaten; unitate hauetan, berriz, galda-bainuari ematen zaion intentsitatea alanbrearen 

ekarpen-abiadurarekin konbinatuta kalibratu behar da. Bi parametro horiek orekatuta 

daudenean, soldatzeko arkuaren luzerak egonkor iraungo du. 

Parametro horiek erregulatzean, garrantzitsua da jakitea nola transferitzen den metal eranskina 

soldadura-kordoira, modu horrek erabakiko baitu zer prozesu erabili behar den. Soldatzeko 

unitateak intentsitate txikia erabiltzen duenean, eta hariaren ekarpen-abiadura ere txikia 

denean, tantak eratzen dira alanbrearen puntan; tanta horiek haziz joaten dira pixkanaka, eta, 

haien pisuak hagaxkari lotuak atxikitzen dituen gainazal-tentsioa gainditzen duenean, askatu 

egiten dira. Arkuaren distantzia handia bada, zirkuitulaburra eratu gabe eroriko da tanta, hau 

da, pieza edo oinarrizko metala ukitu baino lehen, alanbretik edo metal eranskinetik bereiziko 

da (158. irudia); kasu horretan, esango dugu transferentzia globularra dela. Baina, aitzitik, 

materiala eransteko hagaxkaren muturrean sortuz joaten diren tantek, alanbretik askatu baino 

lehen, soldatu beharreko pieza ukitzen badute, zirkuitulabur bat eratuko da; une horretan, une 

batez, arkua eten egingo da tanta bereizi eta putzuan metatzen den arte (159. irudia); orduan, 

zirkuitulabur bidezko soldatze-prozesu bat izango da. 

Unitateetan intentsitatea handitzen dugunean, tantek beren diametroa murriztuz joaten dira, 

eta azkarrago askatzen dira alanbrearen muturretik; korrontea balio jakin batera iristean, 

transferentzia tanta fin gisa gauzatzen da, lainoztatzen arituko bagina bezala (160. irudia). 

Orduan, esaten da "esprai" transferentzia erabiltzen ari dela. 

Topekako lotura 

 

6 mm-tik beherako 
lodieretarako 
erabiltzen da 

“V” lotura 

Junturaren angeluak 
60° izaten ditu 

5 eta 12 mm 
arteko 
lodieretarako 
erabiltzen da 

 

 

“X” juntura 

Junturaren angeluak 
60° izaten ditu 

1,5 eta 2,5 mm 

arteko orpoa 

izaten da 

12 eta 20 mm 
arteko 
lodieretarako 
erabiltzen da 

Xaflen arteko 
distantzia 1 eta 3 mm 
artekoa izan daiteke 

“U” juntura 

Xaflen arteko distantzia 

1,5 eta 2,5 mm artekoa 

izan daiteke 

12 eta 20 mm 
arteko 
lodieretarako 
erabiltzen da, 
kalitate handiko 
lanetan 

 

“U” bikoitzeko juntura 

20 mm-tik gorako 
lodieretarako 
erabiltzen da 

Xaflen arteko distantzia 

1,5 eta 2,5 mm artekoa 

izan daiteke 

2 eta 3 mm arteko 

orpoa izaten da 

“V” erako ertza duen “T” juntura 

1,5 eta 2,5 mm 
arteko distantzia 

12 eta 25 mm arteko 
lodieretarako 
erabiltzen da 

3 eta 6 mm arteko orpoa 

Xaflen arteko distantzia 
lodieraren araberakoa izango da; 
0 eta 1 mm artekoa izaten da 

2 eta 3 mm arteko 
orpoa izaten da 

Xaflen arteko 
distantzia 1,5 eta  
2,5 mm artekoa izan 
daiteke 

2 eta 3 mm arteko 

orpoa izaten da 
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158. irudia. 

 

159. irudia. 

 

 

 

 

 

160. irudia. 

 

161. irudia. 
 

Soldadura-unitateak 

Metodo honetan, soldatzeko tresneria honela osatuta dago: 

soldatzeko makina; alanbrea; pistola; gas babeslea.  

• Soldatzeko makina (161. irudia): makinak korronte 

zuzena sortu behar du, alderantzizko polaritatearekin.  

• Alanbrea (162. irudia): metal eranskina da; alanbrea 

haril batean harilkatuta dago, eta handik elikatzen da. 

Abiadura erregulagarriko arrasteko motor batek egiten 

dio bultza alanbreari (163. eta 164. irudiak). Alanbrearen 

irteera-abiadurak eta korrontearen intentsitateak erla-

zioan egon behar dute arku egonkorra lortuko bada. 
 

         

162. irudia. 163. irudia. Arraste-motorra, itxita. 164. irudia. Arraste-

motorra, irekita, 

alanbrea aldatzeko. 

Transferentzia globularra 

Tantaren aurrerabidea 
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• Pistola (165. irudia): katu bat du, alanbrearen irteera gobernatzeko. Pistolari lotuta, 

mahuka bat dago, bere barnean alanbrea daramana. 

 

165. irudia. 

 

• Gas babeslea (166. eta 167. irudiak): Botilaren irteeran jarritako emari-neurgailu baten 

bidez erregulatzen da. Erabili beharreko gas kantitatea hainbat faktoreren mende dago: 

gas mota, soldatzeko posizioa, aitzinatze-abiadura eta aire-korronteak, zeinak oso 

kaltegarriak baitira soldadura mota honetarako. Argona karbono dioxidoarekin nahastuta 

erabiltzen denean altzairu konbentzionalak soldatzeko, gas-emaria, L/min-tan, erabilitako 

alanbrearen diametroa baino hamar aldiz handiagoa izan dadin graduatu beharko litzateke 

emari-neurgailua. Adibidez, 1,2 mm-ko alanbre bat erabiltzen bada, gasa 12 L/min-an 

erregula liteke.  

 

166. irudia. 

 

167. irudia. 

 

Soldatzeko sistema hau asko erabiltzen da tailerretan, soldadura onak ematen dituelako eta 

gero garbitu beharrik ez dagoelako. Gainera, arku nabarmenak sortzen ditu, eta materialaren 

jalkitze-abiadura handiak lortzen dira. Hori guztia dela eta, posizio guztietan soldatzeko 

erraztasunaz gainera, ezinbestekoa da edozein tailerretan.  

Sistema honetan, egin beharreko mugimenduak eta hagaxkak izan beharreko posizioak 

elektrodoaren kasuan ikasitakoen antzekoak dira; beraz, han ikusitakoak prozedura honetan ere 

erabiltzekoak dira.  

Arkuzko soldadura hodi-formako alanbreduna 

Metodo hau aurrekoaren antzekoa da, haren bidez soldadura jarraitua lortzen baita, baina, gas 

babeslearen ordez, urgarri bat dauka alanbrearen barnean; horregatik, alanbreak hodi-forma du. 



 

IRRISTATZE-

GIDARIAK 
 

 





 

Irristatze-gidariak 
 

Sarrera 

Askotan gertatuko zaigu bi pieza elkarri lotu beharra baina bata bestearekiko irristatzeko edo 

lekualdatzeko baldintzarekin. Bi piezen artean sortuko den higidura erlatiboa translazioa edo 

errotazioa izan daiteke, edo bi horien konbinazio bat. 

Beraz, gidariei esker, pieza higikor bat pieza finko baten gainean mugitu ahal izango da eta 

norabide batzuetan kargak jasan ahal izango ditu, mugimendu jakin bat ziurtatuz eta, ahal den 

neurrian, marruskadurak eragindako energia-galera saihestuz. Gidariak funtsezkoak dira, 

halaber, makinen zurruntasun-moteltze dikotomian, eta makinen aplikazioak baldintzatzen 

dituzte, neurri batean. 

Bermatzeko azalak murriztea  

Gidarien errendimendurik handiena lortzeko, murriztu egin behar dira pieza finkoaren eta 

higikorraren arteko ukipen-puntuak, bien arteko marruskadurak energia-galera handia eragin ez 

dezan. Bi pieza prismatikoren gainazal guztiek elkarri ukituko baliote, zaila izango litzateke 

doiketa ona egitea, eta, horrenbestez, gidariak ez luke ondo funtzionatuko. Horregatik, mugatu 

egin behar dira bi piezen arteko ukipen-gainazalak, 1. irudian adierazten den bezala. 

 

 

1. irudia. Ukipen-gainazalak murriztea. 

Ertz biziak ezabatzea  

Saihestu egin behar behar da gidarien loturek ertz 

biziko angeluak izatea, gerta baitaiteke 

mekanizazioan sortutako bizarrak edo zikinak 

angelu horietan kokatzea eta ukipen-gainazalen 

arteko doiketa ona galaraztea. Horregatik, komeni 

da kanpo-ertz guztiak alakatuta egotea edo barne-

ertzetan jangune bat egitea, lehenago adierazitako 

arazoak ez gertatzeko (2., 3. eta 4. irudiak). 

 

     

 2. irudia. 3. irudia. 4. irudia. 

Makinetako gidariek betebehar batzuk izaten dituzte, ondo funtzionatzeko. Besteak beste, 

hauek dira nabarmentzekoak: ‒ Higadurarekiko erresistentzia handia, marruskadura etengabe 

jasan behar baitute. ‒ Marruskadura-koefiziente txikia; hori lortzeko, materiala ondo aukeratu 

behar da, eta gainazal-akabera ona eman behar zaio. ‒ Jasan beharko dituenak jasateko 

adinako erresistentzia izatea. 

 

Ukipen-gainazalak  Ukipen-gainazala 

 T
a

rt
e

a
 

 La
sa

ie
ra

 

Alakak eta biribiltzeak 

Alakak eta biribiltzeak 

Jangunea 

Elkarguneetako ertz biziak saihesten dira 

Alaka 
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Gidari motak 

Zer higidura egin behar duten kontuan izanda, higidura lerrozuzena edo linealekoak (5. irudia) 

eta higidura lerromakurrekoak (6. irudia) bereizten dira. Erabilienak linealak dira. 

 

        

 5. irudia. 6. irudia. 

 

Gidariaren atal higikorraren —irristailuaren— eta atal finkoaren arteko marruskadura nolakoa 

den, hiru gidari mota bereizten dira: irristatze-gidariak, errodadura-gidariak eta gidari 

hidrostatikoak.  

a) Irristatze-gidariak. Elkar ukitzen duten gainazal guztiek elkarren kontra marruskatzen dute. 

Oso ohikoak dira makinetako bankadetan, eta karga handiak jasateko gai dira.  

 Erabilienak marruskadura-gidari hidrodinamikoak dira. Duela hamarkada bat arte, gutxi 

gorabehera, erabiltzen ziren ohiko gidari mota bakarrak ziren. Bi gainazal lau edo inklinatu 

dituzte, eta gainazal horiek arteztuta daude; errasketatze-prozedura bat ere aplikatu ohi zaie, 

batez ere gidariaren mugimenduan doitasun handia behar denean. Halaber, termikoki 

tratatuta daude, gogortasuna handitzeko. Oliozko geruza bat izaten dute gainazalen artean, 

irristatzea hobetzeko eta dardarak ondo xurgatzeko; hala lortzen den moteltze-koefizientea 

ukipen-azalerarekiko proportzionala da. Propietate hori dela eta, ezin hobeak dira esfortzu 

handiak dituzten aplikazioetarako, haietan gainazal-akabera kritikoa baita.  

 Denak ez dira abantailak, ordea; eragozpen batzuk ere badituzte. Olioaren zizailadurak 

higidurarekiko erresistentzia eragiten duenez, potentzia handiak behar dira lekualdatzeak 

lortzeko, batez ere lekualdatze bizkorrak behar direnean. "Stick-slip" ("itsasi-irristatu") 

izeneko efektua ere gertatzen da, marruskadura estatikoaren eta dinamikoaren koefizienteen 

balioen diferentziaren ondorioz. Gidariaren atal higikorra gelditzen denean, olioaren lodiera 

gutxitu egiten da, eta handitu, berriz, multzoaren marruskadura. Efektu hori nabarmena da, 

batez ere, noranzko-aldaketak etengabe egiten direnean, higidurarekiko erresistentzia 

desberdina baita gidaria higitzen hasten denean eta higidura hasita dagoenean. 

 Gidariaren forma eta tamaina jasan beharreko kargen eta indar horien aplikazio-norabidearen 

araberakoak dira. Kontuan hartu beharrekoa da, halaber, zer doitasun izan behar duen 

higidurak, zer toki dagoen, lubrifikaziorako aukerarik dagoen eta zer babes erantsi behar 

zaizkion gidariari iraun dezan.  

 Hauek dira gidari-profilik ohikoenak eta maizenik aurkituko ditugunak: 

− Gidari biribila. Bere erradioaren norabide guztietan jasan ditzake esfortzuak (7. irudia). 

Bikoteka muntatu ohi dira (8. irudia), irristailua iraultzea galarazteko.  
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 7. irudia. 8. irudia. 

− Gidari laua. Mekanizatzen erraza da, eta, biribilaren aldean, esfortzu handiagoak jasateko 

gai da. Karga bertikalak jasan behar izaten ditu gehienetan, baina karga horizontal bat 

jasan behar badu (9. irudia), mugatu egin beharko da mugimendu hori albo-euskarri 

batzuen bidez, norabide horretan irristatzea saihesteko. Hala, batetik, badira gidari 

angeluzuzenak (10. irudia) —egokiak ohiko kargetarako— eta, bestetik, badira "T" formako 

gidariak (11. irudia), pieza higikorra iraultzea eragin lezaketen esfortzuak jasateko gai 

direnak. 

    

 9. irudia. 10. irudia. 11. irudia. 

− Gidari prismatikoak. Esfortzu zeiharrak erraz xurgatzen dituzte. Horretarako, irristatzen 

diren gainazalek 15° eta 30° bitarteko inklinazioa izaten dute. Aurpegi horiek 45°-ko 

angelua dutenean, higadura txikiagoa eta gidarien gainazalen iraupen luzeagoa lortzen 

dira, esfortzuak uniformeki banatzen baitira (12. eta 13. irudiak). Gainera, autodoigarriak 

dira. Badute eragozpen bat: orgetan edo irristailuetan artekak egin behar dira, eta arteka 

horiek nabarmen ahultzen dituzte pieza horiek; horregatik, askotan, behar baino tamaina 

handiagoa eman behar zaie.  

Bi gidari prismatiko bidez bideratzen bada, lau bermatze-aurpegi aktiboak erabiliz, doitze 

hiperzehaztu bat sortzen da, eta ezinezkoa da aurpegi guztietan aldi berean akoplamendu 

ona lortzea. Hori dela eta, gidari prismatiko bat eta gidari lau bat elkartu ohi dira (14. eta 

15. irudiak). Konbinazio horrek saihestu egiten du aurreko eragozpena, eta ziurtatzen du 

ager daitezkeen esfortzu guztiak xurgatuko dituela.  

 

12. irudia. Teilatu-formako gidaria. 

 

13. irudia. 

 

14. irudia. 

Kargak norabide erradial guztietan 

Gidari mota hau gai da 

indar bertikalak jasateko 

 

Gidari mota hau gai da 

indar-momentuak 

Eskuarki jasan 
behar izaten 

diren 
esfortzuak 

Gidari prismatikoa 
 

Gidari laua 

Orga
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15. irudia. Gidari prismatikoaren eta gidari lauaren konbinazioa 

 

Atal honetan sartzekoak dira "V" bikoitzeko gidak ere (16. irudia). Mirubuztan-gidarien antzeko 

ezaugarriak dituzte. Berehala ikusiko ditugu haiek ere. Dena dela, gidari horiek gai dira karga 

handiagoak lekualdatzeko, baita higidura bizkorrekin ere.  

Sistema horren adibide bat ikus dezakegu 17. irudian:  

 

16. irudia. 

 

17. irudia. Irristatze linealeko 

sistema. 

Egokia da industriako 

aplikazioetarako; adibidez, 

makina-erremintak, 

paketatzeko makinak, 

etiketatzeko makinak, babes 

industrialak, kargak 

lekualdatzeko mekanismoak, 

etab. 

 

 

18. irudia. 

Azkenik,"V" formako gidaria ikusiko dugu (18. irudia). 

Karga bertikal handiak jasateko erabili ohi da, baina 

gai da, halaber, albo-indar batzuk jasateko. 
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− Mirubuztan-gidaria (19. irudia). Asko erabiltzen 

dira, eta era askotako mekanismoetan aurkitzen dira, 

nahiz eta mekanizazio garestia izan. Horrelako 

gidariak tamaina ertaineko edo txikiko orgetan 

erabiltzen dira, espazio txikia hartzen baitute.  

Gidarien ukipen-gainazaletan higiduraren aurka jotzen 

duten marruskadura-indarrak agertzen dira. Saiatu beharra 

dago indar horiek ahalik eta txikienak izan daitezen; 

horregatik, modu egokian lubrifikatu behar dira beti, eta 

gainazalek egoera onean egon behar dute. 

Marruskaduraz galtzen den energia guztiak lana galtzea 

ekarriko du berekin, eta, ondorioz, gutxitu egingo da 

makinaren edo instalazioaren errendimendua. 

 

19. irudia. 

b) Errodadura-gidariak. Gidatzeko ezartzen diren ukipen-gainazalen artean elementu birakari 

bat sartuz gero, marruskadura-gunea nabarmen murriztuko litzateke. Printzipio horretan 

oinarritzen dira errodadura-gidariak; haietan, tartean bolak edo arrabolak txertatuz lortzen da 

gidatze egokia. Hala, elementu horiek birzirkulatzea lortzen da, marruskadura-koefiziente 

txikiagoak lortzen dira irristaduran, eta higidurak zehatzagoak eta leunagoak dira (20. eta 21. 

irudiak). 

 

 

20. irudia. Errodamendu lineal irekia gidatze linealeko sistema 

ardazdunetarako. 

 

21. irudia. Irudi honetan, karga jasoetarako irristatze-

gidari patindun bat ikusten da. Irristatze-akoplamendu 

hau errodamendu itzuleradunen sistema batean 

oinarrituta dago, eta mugarik gabeko ibilbidea ematen 

du. Gainera, baditu beste abantaila batzuk ere: 

- Karga garraiatzeko ahalmen handia. 

- Errail batetik bestera pasa daitezke. 

- Karga kulunkariak onartzen dituzte.  

- Zigilatze-junturak izaten dituzte, partikularik ez 

sartzeko eta gidariaren lubrifikazio ona lortzeko.  

- Mantentze-lan txikia behar izaten dute. 

 

 

 

Norabide anitzeko esfortzuak jasaten ditu 
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Gidariek behar bezain gogorrak izan behar dute, ohiko esfortzupean lanean ari direnean 

elementu birakariek arrastorik utz ez dezaten gainazaletan. Higidura zehatzak behar direnean 

erabiltzen dira; horregatik, doitasunezko makinetan akoplatu ohi dira. 

Mota askotakoak badira ere, errodadura-gidariak bolaz edo arrabolez osatuta egoten dira, 

aurreko irudietan ikusi dugun bezala. Sistema edozein dela ere, errodadura sortzen duten 

elementu horiek, eskuarki, gidari zirkularretan edo "V" formakoetan kokatzen dira.  

Izan ere, errodadura-gidariak errodamenduen funtzionamendu-printzipio berean oinarritzen dira. 

Elementuak gidari arteztuak ditu, errodadura-gainazal batzuekin, eta haietan zehar ibiltzen dira 

bolak edo arrabolak, aldez aurretik kargatutako bloke baten zirkuitu batean; bloke hori 

makinaren elementu higikorrean finkatzen da. Gidari bakoitzeko bi bloke, gutxienez, muntatu 

ohi dira, baina, zenbat eta handiagoa izan atal higikorra, bloke gehiago muntatu beharko dira. 

Gidari horiek gehiago irauten dute irristatze-gidariek baino, baina, merkatuan sartu berriak 

direnez, ezin da zehatz-mehatz jakin zer bizitza erabilgarri duten. 

Abantailak badituzte: ez dute doitzerik behar, eta gidari hidrodinamikoek baino askoz 

mantentze-lan txikiagoa behar dute. 

c) Gidari hidrostatikoak. Sistema honek presiopeko olioa erabiltzen du irristatzen ari diren 

gidari atalen artean tarte konstante bat lortzeko. Horri esker, oso marruskadura-koefiziente 

txikia lortzen da, eta erabat ezabatzen da stick-slip efektua; beraz, higidura leuna eta 

dardararik gabea lortzen da. Sistema honekin, erabat ezabatzen dira beste sistemetako 

lasaierak, eta gidariak ez dira higatzen, ez baitago inolako ukipenik lekualdatzen ari diren 

gainazalen artean. Prozedura garestia da; horregatik, higiduraren doitasuna funtsezkoa 

denean eta mekanismoak erabat zehatza izan behar duenean erabiltzen da.  

Gidarien doikuntza 

Gidariak erabiltzean haien piezen artean gertatzen den marruskadura dela eta, doitasuna eta 

gidatzearen zehaztasuna galtzen da. Horregatik, irristatze-gidariek mekanismoak izaten dituzte 

sortzen diren lasaierak konpentsatzeko. Erregulazio hori egin ondoren, gidariak, berriz ere, 

hasierako funtzionamendu-egoera berreskuratuko du. 

Doitze hori egiteko, plano inklinatuak erabiltzen dira, gainazalak hurbildu edo urruntzeko. Gidari 

hidrodinamikoek 10-12 urteko bizitza izaten dute; aldi hori igarotakoan, gainazalak berriro 

errasketatu beharko lirateke. 

Doikuntza egiteko, orgaren eta bankadaren artean kokatutako bloke edo listoi bat erabili ohi da 

(22. eta 23. irudiak). Bloke horretara iristeko, orgek torloju batzuk izaten dituzte (24. irudia); 

haiei eragitean, listoia higitu egiten da, eta, ondorioz, doitu egiten dira gainazalen arteko posizio 

erlatiboak. Blokearen aurpegi aktiboek gidariaren forma, akabera eta ezaugarri berdinak dituzte 

(25. irudia). 

 

22. irudia. 

  

 

 

23. irudia. Doikuntzarako arima 

kokatzeko sekuentzia. 
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24. irudia. Doitzeko torlojuaren bidez —irudi honetan ikusten da—, 

blokea posizio egokiraino eramaten da. Posizio egokian jarri ondoren, 

blokeo-torlojua finkatu behar da. 

 

25. irudia. 

 

Doikuntza egiten denean, higidura leuna eta lasaierarik gabea lortu behar da. Gidari motaren 

arabera, prozedura hauei jarraituko zaie:  

− Gidari lauak: irristatze egokia lortzeko, gidaria osatzen duten bi pieza desmuntagarrien 

arteko xafla metalikoak jarri edo kendu egin beharko dira (26. irudia).  

− Beste gidari batzuk: gainerako kasuetan, blokeak lekualdatuz egiten da doikuntza, eta, 

horretarako, torlojuak doitu behar dira (27. irudia). 

 

     

 26. irudia. 27. irudia. 

 

Badira sekzio konstanteko blokeak, hau da, beren luzera osoan neurri berak dituztenak. 

Halakoetan, gidaria doitzeko, makinaren bankadan zehar kokatutako torloju sorta bat erabiltzen 

da (28. irudia). 

 

 

28. irudia. Doitzeko torlojuak gidarian zehar banatuak. 

 

BLOKEO-
TORLOJUA  “A” 

gainazala 
 

  “B” gainazala 
 

ORGA HIGIKORRA 

MAKINAREN BANKADA 

DOITZEKO 
TORLOJUA DOITZEKO 

BLOKEA 

Orga 

Gidaria doitzeko xafla 
metalikoak 

Makinaren 
bankada Doitzeko mihia 

 Doitzeko torlojua 
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Bada beste mihi mota bat, ziri-formakoa. Hura doitzeko, haren buruan dagoen torloju bat 

erabiltzen da. Estutzean, mihia sartu egiten da, eta, duen inklinazioagatik, murriztu egiten da 

gidariaren atal higikorraren eta finkoaren arteko lasaiera (29. irudia). Sistema horrek nola 

funtzionatzen duen ikus daiteke 30. irudian. 

 

29. irudia. Doitzeko gidari inklinatua. 

Irudian ikus daitekeen bezala, doitzeko torlojuak 

irtenune bat du, erregelan sartzen dena. Gainera, 

torloju hori organ hariz lotua dago. Biraraztean, ziria 

lekualdatu egiten da; hala, orgaren eta euskarriaren 

arteko lasaiera graduatzen da. Behin doitu ondoren, 

segurtasun-azkoina estutuz finkatzen da multzoa. 

 

30. irudia. 

Ikus dezakegunez, erregelak ziri-forma du, eta, torlojua 

biraraztean, erregela noranzko batean edo bestean 

lekualdatzen da; hala, lasaiera handitu edo gutxitu egiten 

da. 

 

Gidarien muntaketa 

Muntaketaren xehetasun batzuk ezagutu behar ditugu:  

− 31. irudian ikusten den bezala, "A" gainazala 

arteztua egongo da, eta horrek esan nahi du 

gainazal-akabera ona izango duela. Muntatze-

lanak egitean, neurriak hartu behar dira gainazal 

horri kalterik ez egiteko. 

− "B" zonak modu uniformean bermatuta egon 

behar du bere gainazal osoan blokearen luzera 

osoan zehar. 

− Gidariek forma eta neurri bera izan behar dute 

luzera osoan; horregatik, haien forma egiaztatu 

egin behar da, ikusteko ea deformaziorik edo 

irregulartasunik duten. 

 

 

 

 

31. irudia. 

− 32. irudiko arimak zeharka sartzen dira. Gero, horretarako jarrita dauden torloju batzuekin 

finkatzen dira. 

Bankada 

finkoa 

Atal 

finkoa 

Orga 

irristaria 

Segurtasun-

azkoina 

Ziri-formako 

mihia 

Doitzeko 

torlojua 

Erregela 

konikoa 

Arrastatzeko 

azkoina 

Doitzeko 

torlojua 

Atal 

irristaria 

“B” gainazala 

“A” gainazala 
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− Mirubuztan-gidariak doitzeko listoiak, sekzio konstantekoak izan zein txabeta inklinatuak 

izan, luzetara sartzen dira multzoaren gainerako elementuak muntatu ondoren (33. irudia). 

Listoia orgaren eta euskarriaren artean poliki irristatuz egin behar da eragiketa hori. 

 

 

32. irudia. 

 

 

33. irudia. 

 

− Ohartzen bagara, ikusiko dugu torloju guztiek azkoin bat dutela. "Lotura-elementuak" gaian 

ikusi genuen bezala, segurtasun-elementu gisa balio du torlojuaren posizioa finkatzeko 

behin doitu ondoren. 

− Mirubuztan-gidarietan, muntatze-sekuentzia honi jarraitu behar zaio (33. irudia):  

1. Osagai guztien gainazalak aztertzea, egoera onean daudela egiaztazeko eta, akatsik 

izango balute, konpontzeko.  

2. Orga sartzea. 

3. Mihia sartzea luzetara irristatuz, eta arreta jartzea haren posizioan, koipeztatzeko 

arteketan eta torlojuak doituko diren zuloetan.  

4. Doitzeko torlojuak sartzea eta behar bezala estutzea, eta probatuz joatea nola irristatzen 

den orga euskarriaren gainean doitze egokia lortu arte. 

5. Azkoina orgaren gainean estutzea, doitzeko torlojuan presioa egiteko eta, ondorioz, 

torlojua mugitzea galarazteko. 

Gidariak egitea eta gidarietan erabilitako materialak 

Irristatze-gidariei buruz jardungo dugu. Gidariak makina baten bankadan ezartzekoak dira, eta 

bankadaren material berdina erabili ohi da gidariak egiteko. Halaber, marruskadura-guneetan 

gainazal-tratamenduak aplikatu ohi dira gogortasuna handitzeko; arteztu edo errasketatu ere 

egiten dira oso gainazal-akabera emateko eta, horren ondorioz, marruskadura-koefiziente 

txikiagoa eta higiduraren zehaztasun handiagoa lortzeko. Batzuetan, altzairu aleatu, tratatu eta 

arteztuzko gidariordeak jartzen dira, makinaren bankadan torlojuz lortuak.  

Gidarien lubrifikazioa, lubrifikatzeko artekak eta gidariak babesteko moduak 

Gai honetan ikusi dugun moduan, irristatze-gidari hidrodinamikoak maiz lubrifikatu behar izaten 

dira. Makinaren gidaliburuan begiratuko dugu jakiteko zer olio mota behar dugun. Dena dela, 

badira olio espezifiko batzuk gehigarriak dituztenak itsaspena hobetzeko eta higaduraren 

aurkako eta jauzikako funtzionamenduaren ("stick-slip"-aren) aurkako ezaugarriak hobetzeko. 

Horretaz gainera, aplikatzen den tokietan korrosioa saihesten dute. 

DOITZEKO 
ARIMA 

ARIMA 
SARTZEKO 
MODUA 

Orga 

Doitzeko mihia 

Azkoina

Doitzeko 
torlojua

Euskarria
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Olio mineralak izaten dira, eta, hautatzeko orduan, gidari horizontalak eta bertikalak bereizi egin 

ohi dira: kasu bakoitzean, ezaugarri bereziak dituen olio mota bat behar da. Hona hemen 

adibide bat: gidari horizontaletarako, komeni da, taulan adierazten den moduan, biskositate 

txikiagoko olio bat hautatzea —adibidez, 32 edo 68koa— eta, gidari bertikaletarako, 220koa 

erabiltzea.  

 

Lubrifikatzailearen ezaugarri teknikoak 
“Shell TONNA Oils S” 32 68 220 

Ezaugarria Metodoa Balio tipikoak 

Biskositate zinematikoa, cSt ASTM D-445    

- 40° C-an 
- 100° C-an 

 
31 
5,5 

68 
8,6 

210 
18,5 

Biskositate-indizea ASTM D-2270 113 105 98 

Dentsitatea 15 °C kg/l-an ASTM D-4052 0,870 0,879 0 ,894 

Izozte-puntua, °C ASTM D-97 212 225 250 

Sutze-puntua, u. a. °C ASTM D-92 -33 -15 -12 

 

Gidari mota honen koipeztatze jarraitua lortzeko, ponpak erabiltzen dira; eskuzkoak (34. irudia) 

edo automatikoak izan daitezke, eta gidari eta orga guztiak koipeztatzen dituzte.  

Olioa koipeztatze-arteka batzuetan barrena banatzen da; artekek era askotako forma eta 

tamainak dituzte (35. eta 36. irudiak). Haien eginkizuna da olioa gidariaren gainazal osoan modu 

uniformean banatzea. Lubrifikatzaile-geruza faltako balitz, marruskadura handitu egingo 

litzateke; energia gehiago galduko litzateke bero bihurtuta, eta gerta liteke piezak "gripatzea". 

 

 

 

34. irudia. Gidariak 

koipeztatzeko eskuzko ponpa. 

    

35. irudia. Sigi-saga formako bi  

koipeztatze-arteka ikusten dira. 

 

 

 

 

 

36. irudia. Koipeztatze-arteka 

mota honi "armiarma-hanka" 

deritzo. Eskuarki, gidari 

prismatikoetan erabiltzen da. 
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Ondorengo irudietan, olioa koipeztatze-arteketan sartzeko modu batzuk ikusten dira (37. eta 38. 

irudiak). 

 

37. irudia. Kasu honetan, ikusten dugu nondik  

sartzen den olioa koipeztatze-arteketara  

irits dadin. 

 

38. irudia. Hemen, ikusten da nola banatzen den  

barnean olioa koipeztatze-puntuetara iristeko. 

 

Gidarien muturrak babestuta egon ohi dira, zakarrak irristatze-gainazaletara sartzea galarazteko 

(39. irudia). Babes horiek metalezkoak edo gomazkoak izan daitezke. Biek aukera eman behar 

dute babestu behar duten gidariaren formara egokitzeko. 

 

 

 

 

39. irudia. Gidarietarako babes mota batzuk. 

 

Gidarietarako 

babesak 



192 Muntaketa eta mantentze mekanikoa 

 

Gidariak blokeatzea 

Batzuetan, beharrezkoa izaten da orgak blokeatzea posizio jakin batean doitu ondoren. Hala 

finkatuta, posizionamendu jakin bat lortzeaz gainera, murriztu egiten da orgara dardarak 

transmititzeko aukera, eta makinak zehatzago lan egingo du. Horrelako mekanismoak xumeak 

izaten dira: gidari higikorretan presio konstante bat ezarriz lortzen dute blokeoa. Indar hori 

bitarteko mekaniko (40. irudia) edo hidrauliko baten bidez lor daiteke. 

 

40. irudia. Orga baten blokeo mekanikoaren mekanismoa. 

  

Gidaria 
blokeatzeko 

palanka 

GIDARIAREN 

BLOKEOA 




